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1255. 
Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-

нија на Законот за средствата на Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини во перио-
дот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
46/89), Законодавно-правната комисија на Соборот на ре-
публиките и покраините, на седницата од 22 ноември 1989 
година, го утврди пречистениот текст на Законот за сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 
година. 

Пречистениот текст на Законот за средствата на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година ги опфаќа: 
Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во периодот од 
1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), 
Законот за измени и дополненија на Законот за средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/87) и Законот за измени 

, и дополненија на Законот за средствата на Фондот, на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 46/89), во кои е означен денот на влегувањето 
во сила на тие закони. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА 
(Пречистен текст) 

Член 1 
Средствата на Фондот на федерацијата за кредитира-

ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Фондот на федерацијата) во периодот од 1986 до 1990 го-
дина се формираат по стапка од 1,56% од општествениот 
производ на општественото стопанство на Југославија, и 
тоа: 

1) 60% - со здружување на труд и средства на органи-
зациите на здружен труд врз доходовни основи и врз осно-
ва на заеднички интереси, а за Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово 50%; 

2) 40% - од задолжителниот заем што го уплатуваат 
организациите на здружен труд што вршат стопанска деј-
ност (во натамошниот текст: организации на здружен 
труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 
50%. 

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се 
зголемува со договор на одделни републики односно авто-
номни покраини, со тоа што процентот на задолжителни-
от заем од став 1 точка 2 на овој член да се намали за исти-
от износ. 

Член 2 
Средствата што во смисла на член 1 став 1 од овој за-

кон се формираат на територијата на СР Србија, а што 
според утврденото учество се распоредуваат за побрз раз-
вој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се 
реализираат во целост непосредно по пат на самоуправно 
здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд од територијата на СР Србија надвор од те-
риториите на социјалистичките автономни покраини и те-
риторијата на Социјалистичка Автономна Покраина Вој-
водина со организациите на здружен труд на територијата 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во сог-
ласност со општествените планови, а посебно со општес-
твениот план за развој на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој 
член, ќе се применуваат одредбите на овој закон што се 
однесуваат на здружувањето на труд и средства на Фон-
дот на федерацијата. 

Член 3 
Заради поттикнување на здружувањето на труд и 

средства по основа на средствата на Фондот на федераци-
јата и пошироко, ќе се донесат посебни мерки на ниво на 
федерацијата, републиките, автономните покраини, оп-
штините и самоуправните организации и заедници. 

Член 4 
Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-

рацијата од член 1 на овој закон се утврдува со примена 
на стапката од тој член на општествениот производ на оп-
штественото стопанство на Југославија остварен во годи-
ната за која се пресметуваат тие средства, по принципот 
на чисти дејности. 

Општествениот производ од став 1 на овој член се ут-
врдува според официјалните податоци на Сојузниот завод 
за статистика. 

Член 5 
Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-

рацијата од член 4 на овој закон за секоја република и ав-
тономна покраина го утврдува Собранието на Фондот на 
федерацијата, врз основа на официјалните податоци на 
Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен 
производ на општественото стопанство на секоја републи-
ка и автономна покраина, искажани по принципот на чис-
ти дејности. 

Конечната пресметка на средствата од член 1 на овој 
закон, Фондот на федерацијата ја утврдува до 31 октом-
ври на тековната година за претходната година односно 
во рок од 15 дена од денот на добивањето на официјални-
те податоци од Сојузниот завод за статистика. 

Републиката односно автономната покраина е 
должна разликата помеѓу конечниот годишен износ на 
средствата и уплатениот износ на средствата по усогласе-
н а ^ аконтација да ја уплати во рок од Зо дена од денот на 
објавувањето на одлуката за конечниот годишен износ на 
средствата, а разликата помеѓу усогласената аконтација 
на средствата и износот на уплатената аконтација да ја 
уплати во рок од 60 дена од денот на објавувањето на од-
луката за усогласената аконтација на средствата. 
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Разликите од став 3 на овој член републиката однос-
но автономната покраина ќе ги уплати: средствата на за-
должителниот заем на сметка на Фондот на федерацијата, 
а средствата наменети за здружување на посебната сметка 
на Фондот на федерацијата кај Службата на општствено-
то книговодство во согласност со член 1 став 1 точ. 1 и 2 
на овој закон. 

Доколку републиката односно автономната покраи-
на ја намири обврската спрема Фондот на федерацијата 

, од средства на буџетот, тие средства ќе се насочуваат и ќе 
се уплатуваат во согласност со став 4 на овој член. 

Член 6 
Изворите и начинот на обезбедување средства на 

Фондот на федерацијата според одредбите на овој закон 
ти утврдуваат републиките и автономните покраини со 
свои прописи. 

Член 7 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 

став 1 точка 2 на овој закон ги уплатуваат организациите 
на здружен труд, во еднакви месечни аконтации, до 25-ти 
во месецот за тековниот месец. 

Средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на 
овој член се уплатуваат на сметката на Фондот на федера-
цијата кај Службата на општественото книговодство. 

Годишниот износ на средствата на Фондот на феде-
рацијата од член 4 на овој закон се утврдува со завршната 
сметка на организациите на здружен труд и се уплатува до 
15 март тековната година за претходната година. 

Член 8 
Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги 

уплатуваат организациите на здружен труд, согласно со 
одредбите на склучените самоуправни спогодби за 
здружување на труд и средства, а се сметаат како 
здружени во моментот на уплатата на сметката на инвес-
титорот или на банката кои со самоуправната спогодба се 
определени за реализација на заедничката развојна про-
грама. 

Инвеститорот или банката од став 1 на овој член се 
должни уплатените средства за реализација на заедничка-
та програма за развој да почнат да ги користат најдоцна 
во рок од 3 месеци од денот на уплатата на тие средства. 

Ако средствата од став 2 на овој член не почнат да се 
користат во рокот од став 2 на овој член, инвеститорот е 
должен да ги уплати на посебна сметка на Фондот на фе-
дерацијата кај Службата на општественото книговодство 
во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од тој став. 

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон што . 
не се реализирани во смисла на став 1 од овој член, орга-
низациите на здружен труд ги уплатуваат тримесечно и 
тоа најдоцна до 15-ти во наредниот месец за изминатото 
тримесечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата 
кај Службата на општественото книговодство. 

Евиденција за средствата од ст. 1,2, 3 и 4 на овој член 
води службата на општественото книговодство во репуб-
ликата односно во автономната покраина и за тоа ги из-
вестува Службата на општественото книговодство на Ју-
гославија и Фондот на федерацијата до крајот на наредни-
от месец за изминатото тримесечје. 

Стопанската комора на републиката односно на ав-
тономната покраина води евиденција за склучените само-
управни спогодби од став 1 на овој член, ја следи реализа-
цијата на тие спогодби и за тоа до крајот на наредниот 
месецу за изминатото тримесечје ги известува Стопанската 
комора на Југославија и Фондот на федерацијата. Начи-
нот на водење евиденција и начинот на известување на 
Стопанската комора на Југославија и на Фондот на феде-
рацијата ги утврдува Стопанската комора на Југославија. 

Ако со уплатите од ст. 1 и 4 на овој член не се обезбе-
ди износот на средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој 
закон во височина на тримесечната обврска на република-
та односно на автономната покраина, републиката однос-
но автономната покраина ненамирениот износ на сред-
ствата ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федераци-
јата односно врз посебната сметка на Фондот на федера-
цијата до крајот на наредниот месец за изминатото триме^ 
сечје. 

Ако републиката односно автономната покраина, во 
рокот од став 7 на овој член, не ги пренесе средствата врз 
сметката на Фондот на федерацијата, Службата на оп-
штественото книговодство, по налог од сојузниот секре-
тар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на 
федерацијата, ќе го пренесе врз сметката на Фондот на фе-
дерацијата ^намирениот износ на средствата од сметката 
на буџетот на таа република односно автономна покраи-
на. 

Фондот на федерацијата ќе ги пренесе средствата од 
ст. 3 и 4 на овој член врз посебна сметка на овластената 
банка преку која се пласираат средствата на Фондот на 
федерацијата (во натамошниот текст: овластената банка) 
во согласност со односите во распределбата на средствата 
утврдени во член 18 од овој закон, во рок од 5 дена од де-
нот на втасувањето на овие средства на посебната сметка 
на Фондот на федерацијата. 

Банката од став 9 на овој член е должна средствата 
од ст. 3 и 4 на овој член да ги пренесе на организацијата на 
здружен труд - инвеститорот која склучила самоуправна 
спогодба за здружување на труд и средства во смисла на 
став 1 од овој член, во согласност со таа спогодба. Ако 
банката не ги пренесе средствата во рок од осум дена од 
денот на поднесувањето на барањето, службата на оп-
штественото книговодство на републиката односно на ав-
тономната покраина, на барање од организацијата на 
здружен труд - здружителог, ќе ги симне од сметката на 
банката тие средства и ќе ги пренесе врз сметката на ин-
веститорот кој ја реализира програмата во смисла на став 
1 од овој член. 

Организацијата на здружен труд од територијата на 
републиката односно автономната покраина која ќе склу-
чи самоуправна спогодба за здружување на труд и сред-
ства по основ на средствата на Фондот на федерацијата за 
реализација на програмата за развој на територијата на 
стопански недоволно развиените републики односно на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, може да ги 
користи средствата на Фондот на федерацијата, што дру-
гите организации на здружен труд од територијата на таа 
република односно автономна покраина ги издвојуваат во 
согласност со член 1 став I на овој закон, а кои немаат ин-
терес за здружување на средствата за реализација на про-
грамата за развој со организациите на здружен труд од 
стопански недоволно развиените републики односно од 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Условите под кои ќе се користат средствата од.пре-
тходниот став не можат да бидат понеповолни од услови-
те што се пропишани со член 15 на овој закон. 

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи са-
моуправната спогодба за здружување на труд и средства 
од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во рок од шест месе-
ци од денот на втасувањето на обврските за уплата на по-
себната сметка на Фондот на федерацијата, уплатените 
средства се сметаат за задолжителен заем. 

Отплатување^ на заемот од став 13 на овој член за-
почнува со истекот на три години од денот кога средства-
та ќе станат задолжителен заем. 

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот 
на почетокот на отплатување^ на задолжителниот заем 
се додава на износот на уплатениот заем и заедно со него 
сочинува основица за утврдување на годишните ануитети. 

Член 9 
Ако организацијата на здружен труд трајно врши 

стопанска дејност на териториите на две или повеќе “ре-
публики односно автономни покраини, должна е обврска-
та за делот од таа дејност што ја врши на територијата на 
одделна република односно автономна покраина да ја из-
врши по стапките што ќе ги утврдат републиките односно 
автономните покраини-на чии територии го врши тој дел 
од дејноста. 

Износот на име на обврската што организациите на 
здружен труд ќе ја извршат, во смисла на став 1 од овој 
член, се засметува во обврската на републиката односно 
на автономната покраина на чија територија таа органи-
зација на здружен труд извршила соодветен дел од сто-
панската дејност. 

Организацијата на здружен труд е должна да состави 
посебен преглед на основицата за пресметување на изно-
сот за секоја република односно автономна покраина на 
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чија територија трајно врши стопанска дејност. Ако орга-
низацијата на здружен труд на територијата на една ре-
публика односно на една автономна покраина врши пове-
ќе стопански дејности за кои се пропишани различни стап-
ки за уплатување, должна е за секоја од тие дејности да 
состави посебен преглед на основицата за пресметување. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста 
од надлежните републички и покраински органи, ќе про-
пише што се смета, во смисла на овој член, како трајно 
вршење на стопанска дејност, земајќи ги предвид специ-
фичностите на одделни дејности. 

Член 10 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на 

овој закон ќе се насочуваат за изградба на стопански објек-
ти во стопански недоволно развиените републики и во Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово што обезбеду-
ваат остварување на заедничките интереси и цели во раз-
војот утврдени во општествениот план на Југославија, во 
општествените планови, на републиките и општествените 
планови на автономните покраини, во согласност со ут-
врдените критериуми во Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1986 до 1990 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
средствата на Фондот на федерацијата што се формираат 
во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој закон можат 
да се насочуваат за изградба на производни и услужни ка-
пацитети на индивидуалниот сектор, како и за набавка на 
опрема за наставна и научноистражувачка работа на висо-
кошколските организации на здружен труд во согланост 
со приоритетите утврдени во Стратегијата на технолош-
киот развој на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 
средствата на Фондот на федерацијата што се формираат 
во смисла на член 1 став 1 точка 2 на овој закон, а и се рас-
поредуваат на Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово, можат да се користат, во согласност со Југословен-
ката програма на мерки и активности за запирање на исе-
лувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо 
враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што 
сакаат да живеат и работат на Косово, за: 

(1) стимулативни лични доходи на стручните кадри 
неопходни за стопанството на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово; 

(2) изградба на станови за стручните кадри неопход-
ни за стопанството на Социјалистичка Автономна Покра-
ина Косово, за приоритетно стручните кадри во стопан-
ството што се иселиле од Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

Средствата од став 3 на овој член ќе се насочуваат 
врз основа на посебните програми што ќе ги донесе Сто-
панската комора на Југославија односно Сојузниот из-
вршен совет. 

Овластената банка и стопанските комори во стопан-
ски недоволно развиените републики и во Автономна По-
.краина Косово односно банката преку која се реализираат 
здружените средства се должни податоци и извештаи за 
наменското и ефикасното користење на средствата на 
Фондот на федерацијата од точ. 1 и 2 на став 1 од член 1 
на овој закон шестмесечно да му достават на Фондот на 
федерацијата. 

Ако Собранието на Фондот на федерацијата утврди 
дека средствата на Фондот на федерацијата се користени 
ненаменски, републиката односно автономната покраина 
е должна тие средства да ги врати во Фондот на федераци-
јата со важечката дамата и со пропишаната затезна кама-
та на банкарските кредити во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на одлука на Собранието на Фондот на фе-
дерацијата. 

Член 11 
Височината на годишната, полугодишната и на ме-

сечната аконтација на средствата на Фондот на федераци-
јата од член 1 на овој закон ја утврдува Собранието на 
Фондот на федерацијата за секоја република односно ав-
тономна покраина посебно, со примена на стапката од 
член 1 на ОВОЈ закон на планираниот општествен производ 
на општественото стопанство на републиката односно на 

автономната покраина, по принципот на чисти дејности, 
во годината за која се утврдува аконтацијата. 

Заради усогласување на износот на средствата на 
Фондот на федерацијата од став 1 на овој член со номи-
налниот растеж на општествениот производ на општес-
твеното стопанство на републиката односно на автоном-
ната покраина во изминатото полугодие, Собранието на 
Фондот на федерацијата врз основа на проценетиот номи-
нален растеж на општествениот производ на општестве-
ното стопанство во изминатото полугодие, според пода-
тоците на Сојузниот завод за статистика и “на Сојузниот 
завод за општествено планирање, ќе ја усогласи височина-
та на годишната и месечната аконтација на средствата на 
Фондот на федерацијата до крајот на јули тековната годи-
на односно до крајот на јануари за изминатата година. 

Собранието на Фондот на федерацијата е должно 
аконтацијата на средствата на Фондот на федерацијата за 
тековната година да ја утврди до 15 јануари на тековната 
година, врз основа на податоците на републичките и по-
краинските заводи за општествено планирање. 

Ако со месечните аконтации на средствата на Фон-
дот на федерацијата на територијата на републиката од-
носно на автономната покраина не се оствари износот ут-
врден според член 1 став 2 точка 2 на овој закон, средства-
та во височина на настанатата разлика ги обезбедуваат 
републиките односно автономните покраини. 

Разликата помеѓу износот на месечните аконтации на 
средствата на Фондот на федерацијата утврдени со Одлу-
ката на Собранието на Фондот на федерацијата согласно 
со член 1 став 1 точка 2 од овој закон и износот што го уп-
латиле организациите на здружен труд, републиките од-
носно автономните покраини ќе му ја уплатат на Фондот 
на федерацијата во рок од 30 дена од денот на утврдената 
разлика на аконтацијата за односниот период. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ја изврши обврската од став 5 на овој член во рокот на 
втасаноста, Службата на општественото книговодство, по 
налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на 
податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе во 
корист на Фондот на федерацијата соодветниот износ на 
средства од средствата на буџетот на републиката однос-
но на автономната покраина. 

Ако средствата на Фондот на федерацијата од став 1 
на овој член се остварат во износ поголем од износот ут-
врден со одлуката за годишната и месечната аконтација 
на средствата на Фондот на федерацијата за тој поголем 
износ ќе се намали обврската на републиката односно на 
автономната покраина во наредната година. 

Ако вишокот на средствата на Фондот на федерација-
та е остварен од средствата на буџетот на републиката од-
носно на автономната покраина, по барање на република-
та односно на автономната покраина износот ќе и се вра-
ти на таа република односно на таа автономна покраина. 

Член 12 
За уплатениот годишен износ на средствата на Фон-

дот на федерацијата што се формираат од задолжителни-
от заем, на уплатувачите им се издаваат обврзници што 
гласат на доносител. 

Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви годиш-
ни рати со камата по стапка од 10% годишно. 

Отплатување^ на задолжителниот заем почнува со 
истекот на три години од денот на истекот на годината за 
која заемот е уплатен. 

Каматата пресметана од денот на уплатата до денот 
на почетокот на отплатување^ на задолжителниот заем 
му се додава на износот на уплатениот заем и, заедно со 
него, прави основица за утврдување на годишните ануите-
ти. 

Член 13 
За отплатувањето на задолжителниот заем на начи-

нот предвиден во член 12 на овој закон гарантира федера-
цијата. 

Ако Фондот на федерацијата не ja изврши обврската 
од член 12 на овој закон, Службата на општественото кни-
говодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во 
корист на доносителот на обврзниците на заемот долгува-
ниот износ на средства ќе го пренесе од средствата на 
Фондот на федерацијата. 
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Член 14 
Средствата остварени со уплата на задолжителниот 

заем од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, Фондот на фе-
дерацијата е должен да ги пласира на териториите на сто-
пански недоволно развиените републики и на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово, со рок за враќање од 
12 години и со камата по просечна стапка од 10% годиш-
но. 

Средствата од став 1 на овој член Фондот на федера-
цијата е должен да ги пласира на териториите на стопан-
ски недоволно развиените републики, со камата по стапка 
од 11% годишно, а на територијата на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово - со камата по стапка од 9% го-
дишно. 

Отплатување^ на кредитот од став 1 на овој член 
почнува со истекот на три години од денот на истекот на 
годината во која кредитот е даден. 

Каматата пресметана од денот на добивањето на кре-
дитот до денот на почетокот на отплатување^ на креди-
тот се додава на износот на дадениот кредит и, заедно со 
него сочинува основица за утврдување на ануитетите. 

Републиката односно автономната покраина на чија 
територија се пласирани средствата на задолжителниот 
заем му гарантира на Фондот на федерацијата дека сред-
ствата на кредитот ќе се вратат во согласност со договор-
ните услови. 

Ако средствата на кредитот од овој член не се вратат 
во согласност со договорените услови, Службата на оп-
штественото книговодство, по налог од сојузниот секре-
тар за финансии, ќе пренесе во корист на Фондот на феде-
рацијата соодветен износ на средства, врз основа на пода-
тоците на Фондот на федерацијата, од средствата на буџе-
тот на стопански недоволно развиените републики однос-
но на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. 

Члан 15 
Работите на наплата на средствата на Фондот на фе-

дерацијата што се формираат од задолжителниот заем, ка-
ко и водењето евиденција за уплатите на средства според 
склучените самоуправни спогодби за здружување на труд 
и средства на Фондот на федерацијата и уплатите на сред-
ствата наменети за здружување, ги врши Службата на оп-
штественото книговодство. 

Работите на издавање обврзници и отплатување на 
задолжителниот заем ги врши Народната банка на Југо-
славија. 

Износот на трошоците за вршење на работите од ст. 
1 и 2 на овој член се утврдува со договор помеѓу Фондот 
на федерацијата и Службата на општественото книговод-
ство односно Народната банка на Југославија. 

Член 16 
Поблиски прописи за издавањето и амортизацијата 

на обврзниците на задолжителкиот заем и за начинот на 
евидентирањето на средствата на фондот на федерацијата 
од член 1 на овој закон донесува сојузниот секретар за фи-
нансии. 

Член 17 
Средствата потребни за премостување на разликите 

што се појавуваат поради различните услови за запишува-
ње заеми и за пласман на средствата на Фондот на федера-
цијата, во годините во кои тие разлики се негативни, ќе ги 
обезбедат републиките и автономните покраини. 

Во годините во кои разликите од став 1 на овој член 
се позитивни, Фондот на федерацијата тие разлики ќе им 
ги врати на републиките и на автономните покраини сраз-
мерно со нивното обезбедување средства за преместува-
њето на тие разлики. 

Височината на средствата од ст. 1 и 2 на овој член ќе 
,ја утврди Собранието на Фондот на федерацијата за секо-
ја година. 

Член 18 
Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 

став 1 на овој закон им се распределуваат на одделни сто-
пански недоволно развиени републики и на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово во следните проценти: 

î -,,w, , ... 

СР Босна и Херцеговина 25,2 
СР Црна Гора 8,9 
СР Македонија 17,8 
САП Косово 43,1 

Вкупно 100,0 

Член 19 
Од средствата на Фондот на федерацијата што се 

формираат во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој 
закон од делот што и се распоредува на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово до 10% од средствата можат 
да се насочат за реализација на намените утврдени во член 
10 став 3 на OBOI закон. 

1256. 
Врз основа на член 29 точка 6) од Законот за надомес-

тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и за личните доходи на функционерите што ги про-
гласува, ги избира или ги именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 де-
кември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ИСПРАШИНАТА ПРИ ЗАМИНУВА-

ЊЕ ВО ПЕНЗИЈА 
1. На делегатот што остварува надомест на личниот 

доход во месечен износ во Собранието ца СФРЈ, на фун-
кционерот избран од редот на делегатите, на функционе-
риот што го избира или именува Собранието на СФРЈ и 
на раководниот работник што го назначува надлежното 
тело на Собранието на СФРЈ му припаѓа при заминување-
то во пензија испратнина во износ на два последни лични 
доходи односно надомести на личниот доход, пред зами-
нувањето во пензија. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука му припаѓа и ца 
делегатот, и функционерот и на раководниот работник 
што остварува личен доход во Собранието на СФРЈ цо 
престанувањето на функцијата. 

3. Исплатата на испрекината при заминувањето во 
пензија според оваа одлука паѓа врз товар на наменските 
средства на органот во кој се ост варува личниот доход од-
носно надоместот на личниот доход. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на надоместот 
поради остварување на правото на пензија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 74/87). 

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

Бр. 114-45/89-013 
6 декември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зарцзѕнов, с. р, 

1257. 
Врз основа на член 20 од Законот за надоместите на 

личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и 
за личните доходи на функционерите што ги прогласува, 
избира или именува Собранието ца СФРЈ, Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 6 декември 1989 година, донсесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА 

ФУНКЦИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Функционерот во Собранието на СФРЈ избран на 

определена функција од редот на делегатите, кој оствару-
ва пензија, има право на надомест за вршењето на таа 
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функција (функционален додаток) во височина на просеч-
ниот личен доход на работниците во стопанството на 
СФРЈ исплатен за претходниот месец. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се примену-
ва од 1 ноември 1989 година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на зголемување-
то на надоместот на личниот доход за вршење на опреде-
лени функции во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 54/86). 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 120-119/89-013 
6 декември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието т СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцннов, с. р. 

1258, 
Врз основа на член 217 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет иза сојузните органи на управата („Службен лист ца 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 П 40/89) и на 
член 50 сѓав 1 точка 1 од Законот за организацијата и де-
локругот на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации („Служен лист на СФРЈ“, бр. 22/78, 70/84, 
18/85, 24/86, 24/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА (УНЕСКО) 
1. Во Одлуката за Југословенската комисија за сора-

ботка со Организацијата на обединетите нации за просве-
та, наука и култура (УНЕСКО) („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 31/81 и 68/85) во точка 3 стар \ бројот: „32" се замену-
ва со бројот: „22". 

Во став 3 зборовите: „и по еден член“, се заменуваат 
со запирка и со зборовите: „а другите членови“. 

По став 4 се додава стар 5, кој гласи: 
„Комисијата има секретар . 
2. Оваа одлука влегува во сил?а осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 776 
16 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1259. 
Врз основа на член 82 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), сојузниот секре-
тар за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

РАСТЕНИЈА 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на семето на земјо-

делски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/87, 
60/87 и 55/88), во Методите на испитувањето на семиња и 
во нормите на квалитетот на семињата, што се отпечатени 
кон Правилникот и претставуваат негов составен дел, во 
точка 2.12 одредбата под 2.12.1. се брише, 

Досегашната одредба под 2.12.2 станува одредба под 
2.12.1. 

Член 2 
Во то?ка 5.4, табела 9, по зборовите: „Gossypium 

ѕрр." се додаваат зборовите: „Helianthus annus". 

Член 3 
Во точка 7, табела 12, одредба под 12-1, реден број 

160, во колоната 10 бројот: „90" се заменува-со бројот: 

Член 4 
Во точка 8.8, одредба под 8.8.2, во првата алинеја бро-

јот: „6" се заменува со бројот: „5,5". 
Во втората алинеја бројот: „4" се заменува со бројот: 

„3,5". 

Член 5 
Во образецот бр. 6 точка 6 се брише. 

Член 6 
Одредбите од член 3 и член 4 став 1 на овој правил-

ник се применуваат до 31 август 1990 година, 

Член 7 ч 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 4565/2 
25 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мирјан?^, с. р. 

1260. 
Врз основа на член 99а став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86,72/86,74/87,61/88 и 57/89), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПЛАТА НА ПАЗА-

POT ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНИТЕ ЧЕКОВИ ОД 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Корисникот на општествени средства и друго правно 

лице односно нивните делови (во натамошниот текст: уп-
латуван и ги предава примените чекови по тековните смет-
ки на граѓаните, најдоцна наредниот ден, на најблиската 
организациона единица на Службата на општественото 
книговодство. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
во местото на уплатувачот не постои организациона еди-
ница на Службата ма општествено книговодство, чековите 
се предаваат во рок од пет работни дена од денот на прие-
мот на чековите. 

Член 2 
Со чековите од член 1 на овој правилник уплатувачот 

доставува и „Налог за наплата - образец 43 СОКЈ" пропи-
шан со Упатството за обликот, содржината и употребата 
на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот 
промет во земјата преку Службата на општественото кни-
говодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84, 67/84, 
42/85,64/86, 37/88 и 22/89), како и „Спецификација на че-
ковите на граѓаните“. 

Налог за наплата се издава на вкупниот износ на че-
ковите по тековните сметки на граѓаните на товар на 
сметката на трасатот, а во корист на сметката на уплату-
вачот, 
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Спецификацијата на чековите на граѓаните ги содржи 
следните податоци: 

1) назив на уплатувачот на пазарот; 
2) број на сметката на уплатувачот на пазарот; 
3) назив на трасатот; 
4) број на сметката на трасатот; 
5) реден број; 
6) сериски број на чекот; 
7) датум на издавањето на чекот; 
8) износ на чекот; 
9) збир на износот на чековите за секој трасат посеб-

но; 
10) датум, потпис на овластените лица и печат. 
Спецификацијата на чековите на граѓаните се израбо-

тува по трасатите и се доставува во три примероци до ор-
ганизационата единица на Службата на општественото 
книговодство. 

Член 3 
Организационата единица на Службата на општес-

твеното книговодство врши контрола на поднесените че-
кови, налози за наплата и спецификација на чековите на 
граѓаните и го заверува приемот на копијата на специфи-
кацијата, која му се враќа на уплатувачот. 

Еден примерок од спецификацијата и чековите по те-
ковните сметки на граѓаните Службата на општественото 
книговодство му го доставува истиот ден на трасатот. 

Ако организационата единица на Службата на оп-
штественото книговодство утврди неисправност на која 
било поднесена исправа, документацијата ќе му ја врати 
на уплатувачот (ремитентот), кој е должен истиот ден да 
ја изврши исправката. 

Член 4 
Ако трасатот установи неоснованост односно неис-

правност на задолжувањето на својата жиро сметка врз ос-
нова на поднесените чекови на граѓаните, може да поднесе 
барање за сторнирање на задолжувањето, делумно или во 
целост, во случај: 

1) чековите да не се влечени на назначениот трасат; 
2) чековите да се злоупотребени; 
3) збирот на чековите по спецификацијата да не одго-

вара на налогот за наплата; 
4) чекот да не е поднесен на наплата во со закон ут-

врдениот рок, а на сметката на трасатот нема средства од-
носно ако поднесениот чек не одговара на гарантните ус-
лови на трасатот. 

Со барањето од став 1 на овој член се поднесуваат и 
чековите по кои е извршено погрешното задолжување на 
трасатот. 

Службата на општественото книговодство е должна 
да го сторнира задолжувањето на трасатот најдоцна во 
рок од два дена од денот на приемот на барањето. 

Член 5 
Овој правилник 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. 1-14011/1 
7 декември 1989 година 
Белград Сојузен секретар за 

финансии, 
Бранимир Зенан, с. р. 

1261. 
Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
62/82,7/84,25/85,38/86,28/88,40/89 и 70/89) директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ 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, 13/87, 86/87,76/88 и 45/89) во член 13 зборо-
вите: „точка 15 од Одлуката за видот и количината однос-
но вредноста на предметите што физички лица можат да 
ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/86) (во натамошниот текст: Одлуката) „се заменуваат 
со зборовите: „член 20 од Уредбата за привремен извоз и 
увоз на стоки“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89) (во на-
тамошниот текст: Уредбата)". 

Член 2 
Во член 14 став 2 зборовите: „член 152 од Законот за 

прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86) „се заменуваат со зборовите: 
„член 127 од Законот за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89)". 

Член 3 
Во член 15 став 3 зборовите: „Во патната исправа на 

патникот, на страната за забелешки, царинскиот работник 
ја става забелешката: „Право на увоз во односната годи-
на“ (скратено: „ПУ/со назначување на датумот на уво-
зот“) се бришат. 

Член 4 
Во член 16 став 1 зборовите: ,дочка 1, одредба под 1 

,од Одлуката и предмети од точка 15 став 1 на таа одлука“ 
се заменуваат со зборовите: „член 20 од Уредбата“. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

01/2 Бр. Д-9726 
5 декември 1989 година 
Белград 

вд. Директор на Сојузната 
управа за царини, 

Звонко Пошќиќ, с. р. 

1262. 
Врз основа на член 267 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), во 
спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за труд, здравство, бореч-
ки прашања и социјална политика, сојузниот секретар за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 
НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ И ДРУГИОТ СТРУЧЕН 
ПЕРСОНАЛ И ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ 
И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ ШТО ТРЕБА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член! 
Со овој правилник се пропишуваат здравствените ус-

лови што мора да ги исполнува воздухопловниот и други-
от стручен персонал за стекнување и продолжување на до-
зволата за вршење на определени стурчнн работи и посеб-
ните услови за вршење на лекарски прегледи на воздухо-
пловниот и на другиот стручен персонал што мораат да 
ги исполнуваат здравствените организации на .здружен 
труд, начинот на вршење на лекарските прегледи, како и 
начинот на водење здравствена евиденција на воздухоп-
ловниот и другиот стручен персонал. 

Член 2 
Здравствената способност на воздухопловниот и дру-

гиот стручен персонал се утврдува врз оснбва на лекарски 
преглед што го вршат: 

1) лекарската комисија во здравствена организација 
на здружен труд што ги исполнува условите пропишани 
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со овој правилник и која за вршењето на тие работи ќе ја 
овласти Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 

2) лекарската комисија во в.оена воздухопловно-
-здравствена установа што за вршењето на тие прегледи 
ќе ja овласти Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 

3) лекарската комисија што ја формира сојузниот сек-
ретар за сообраќај и врски. 

Член 3 
Лекарската комисија за лекарски прегледи на лицата 

Вито спаѓаат во категоријата А ја формира лицето кое ра-
ководи со здравствената организација на здружен труд од-
,носно со воената воздухопловно-здравствена установа, од 
^лекари специјалисти по воздухопловна медицина или ин-
терниот, офталмолог, оториноларинголог, невропсихија-
тар и психолог. 

За лекарски прегледи на лицата што спаѓаат во кате-
гориите В, С и D, лекарска комисија може да се формира 
од специјалисти по медицина на трудот, лекари по општа 
медицина и психолози. 

Член 4 
Лекарската комисија што, од утврдената листа, ја 

формира сојузниот секретар за сообраќај и врски, од об-
ласта од која лицето што поднесува жалба е огласен?) како 
неспособно за вршење на определени стурчни работи, ја 
сочинуваат лекари специјалисти од таа област. 

Член 5 
Претседател на лекарската комисија од чл. 3 и 4 на 

овој правилник е лекар што завршил обучување од облас-
та на воздухопловната медицина. 

Обучувањето од став 1 на овој член се врши според 
програма која е во согласност со меѓународните стандар-
ди од областа на воздухопловната медицина, а опфаќа и 
познавање на воздухопловните прописи од оваа област. 

Знаењето од областа на воздухопловната медицина 
се обновува секоја трета година во здравствена организа-
ција што се занимава со воздухопловна медицина. 

Член 6 
Лекарските прегледи на воздухопловниот и другиот 

стручен персонал може да ги врши здравствена организа-
ција на здружен труд што има опрема и инструменти за 
вршење на тие прегледи, и тоа: 

1) за вршење на интернистички прегледи - електро-
кардиограф, спирограф и други лекарски инструменти за 
клинички преглед; 

2) за вршење на офталмолошки преглед - псевдоизох-
роматски таблици за распознавање на боите, шпалт-лам-
ба, орто-ратер или линејка за конвергенција (RAF), Нег-
shelova призма (за фории), офталмоскоп и стероскоп; 

3) за вршење на оториноларинголошки преглед - ау-
диометар и оториноринолариниолошки инструменти за 
клинички преглед (челно огледало, итн,); 

4) за вршење на невропсихијатрнски прегледи - тех-
нички прибор за испитување на рефлексите; 

5) за вршење на психолошки тестирања - батерија на 
тестовите на личноста и способноста и апарати за испиту-
вање на сензомоторните способности; 

6) за анализа на крвната слика, основни биохемиски 
анализи и анализи на урината - лабораториска опрема. 

Член 7 
Лекарската комисија врши редовни и вонредни ле-

карски прегледи на воздухопловниот и другиот стручен 
персонал распореден во категориите А, В, С и D, и за тоа 
издава лекарско уверение. 

Лекарското уверение се издава во согласност со ро-
кот на важењето на дозволата, освен во случаите од член 
149 став 2 на Законот за воздушната пловидба и член 10 на 
овој правилник. 

Член 8 
Лицето кое се подложува на лекарски преглед заради 

утврдување на здравствената способност е должно на ле-
карската комисија да и достави медицинска документаци-
ја за својата здравствена состојба, што ја дава ординирач-
киот лекар. 

Документацијата од став 1 на овој член, меѓу друго-
то, треба да содржи податоци за сите промени на здрав-
ствената состојба што настанале по последниот преглед. 

Лекарската комисија, по извршениот преглед, доста-
вува уверение за здравствената способност до: лицето 
што се подложило на лекарски преглед, организацијата на 
здружен труд или друга организација односно орган на 
општествено-политичката заедница или друга заедница 
што тоа лице го упатило на лекарски преглед и кај орди-
нирачкиот лекар. 

Член 9 
Ако при редовните лекарски прегледи се утврди 

здравствена состојба која отстапува од категоријата на те-
лесни и душевни способности пропишани со овој правил-
ник, лицето може да биде огласено способно: 

1) ако неговата здравствена состојба е таква што да 
не е неспособно за вршење должност; 

2) ако неговите евентуални недостатоци се функцио-
нално компензирани; 

3) ако неговата професионална способност, вештина 
и искуства се такви да можат да го надоместат утврдениот 
недостаток. 

Член 10 
Ако при редовен лекарски преглед се утврди здрав-

ствена способност која бара посебна постапка, може да се 
донесе уверение за“ здравствената способност, со определе-
ни ограничувања (скратување на рокот на важењето на из-
даденото лекарско уверение, ограничување во вршењето 
на определени посебни стручни работи, користење на очи-
ла во текот на летањето односно за време на вршењето на 
работите). 

Член 11 
Воздухопловниот и другиот стручен персонал за-

должително се подложува на лекарски преглед по пре-
лежаните болести наведени во чл. 18, 19 и 20 од овој пра-
вилник, како и по повреди или хируршки интервенции кои 
можат даја намалат телесната или душевната способност. 

Член 12 
Со овој правилник се утврдуваат следните категории 

на здравствена способност на воздухопловниот и другиот 
стручен персонал: 

1) категорија А, во која спаѓаат: сообраќајните пило-
ти и професионалните пилоти од I класа; 

2) категорија В, во која спаѓаат: професионалните пи-
лоти, навигаторите-летачи, инженерите-летачи и контро-
лорите на летањето; 

3) категорија С., во која спаѓаат: верификаторите-ле-
тачи, спортските пилоти, пилотите на едрилица, пилотите 
на слободни балони, кабинскиот персонал и падобранци-
те; 

4) категорија D, во која спаѓаат: воздухопловно-тех-
ничкиот персонал, воздухопловниот персонал за техничка 
подготовка, воздухопловно-сообраќајниот персонал, тех-
ничкиот персонал за контрола на летањето, помошниците 
на контролорите на летањето, персоналот за метеоролош-
ко обезбедување на воздушната пловидба, персоналот за 
технолошки подготовки на контролата на летањето и вр-
ски на контролата на летањето, персоналот за прифат и 
испраќање, персоналот за противпожарна заштита на ае-
родромот, персоналот што воздухопловот го полни со го-
риво и мазиво и персоналот into ги одржува маневарските 
површини, објектите и инсталациите на аеродромот од 
значење за обезбедиоста на воздушната пловидба; 

II. МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
СПОСОБНОСТ 

Член 13 
Лицето што спаѓа во категоријата А мора да ги ис-

полнува следните услови во поглед на здравствената спог 
собност: 

1) да не боледува од каква и да било акутна или хро-
нична болест и да нема вродени или отечени аномалии 
што би можеле да ја доведат во прашање безбедноста на 
летањето; 
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2) да е правилно развиено и во добра физичка конди-
ција; односот на телесната височина и тежина да е во гра-
ниците на нормалата; виталниот капацитет да не е помал 
од 3.000 сст - за жени и 3.500 сст - за мажи; апнејата да 
не трае помалку од 40 секунди, за обата пола; да нема ана-
томски растројства ниту поголеми лузни; кожата на тело-
то да е еластична и мазна; ингвиналннте пропусти да се 
цврсти; забите да се здрави (кариозните поправени или из-
вадени); надворешните делови на очите и на очните аднек-
си да се анатомски и функционално исправни; да се ана-
томски и функционални исправни ушите, носот и грлото; 

3) кардио-васкуларниот апарат анатомски и функцио-
нално да е во физиолошките граници; да има респирато-
рен систем анатомски и функционално во физиолошките 
граници; системот за варење, ендокрнннте жлезди и сите 
сетила да му се во физиолошките граници; да има целосен 
нервниот систем, запазеност на мотилитетот и на грубата 
сила; да има запазеност на тонусот и трофичност на мус-
кулите; да има запазеност на физиолошките рефлекси и 
сензибнлитетот; да има физиолошка координација на 
движењата и рамнотежата, Јасен и разбирлив говор; да не-
ма напади што доведуваат до губење на свеста од која и да 
било етиологија; 

4) да е психички здраво, без невротични и психотични 
симптоми; да е емоционално стабилно и зрело (личност 
добро интегрирана, урамнотежена, способна да ги контро-
лира своите емоции, отпорна на стресови и фрустрации, 
автокритична, самостојна, решителна,'истрајна, социјал-
но приспосбблива, способна да прифаќа реалност); оп-
штата интелигенција, брзината и точноста на забележува-
њето, брзината и точноста на едноставните сметковни деј-
ствија, визуелното паметење, претставување на положбата 
на објектите во тридимензионалниот систем, заклучува-
њето за положбата на воздухопловот во просторот врз ос-
нова на покажувањето на инструментите и координирана-
та перцептивно-моторна активност да му се на горната 
граница на просекот; 

5) слухот на секое уво да не му е послаб од 35 dB за 
фреквенции од 500, 1000 и 2000 Hz и 50 dB за 4000 Hz. 

Ако слухот му е послаб, мора да се изврши говорна 
аудиометрија под акустички околности на летот, а за кон-
тролорите на летањето - на работното место. Утврдената 
крива линија, освен отстапувањето во поглед на интензи-
тетот, мора да го покажува својот физиолошки облик. 

Наместо говорната аудиометрија, комисијата може 
да го испита слухот во казината на авионот за време на 
летањето (flight тест), а за контролорите на летањето - на 
работното место. 

На лицето што спаѓа во категоријата А, острината на 
видот на далечина, на секое око посебно, со корекција или 
без корекција, мора да му биде 1,0 (10/10), со ограничува-
ње острината на видот на далечина, на секое око посебно, 
без корекција да не му биде послаба од 0,7 (7/10); хипер-
метропијата да не му е поголема од 2,р диоптрии, миопи-
јата и миопниот астигматизам од 0,5 диоптрии, а хипер-
метропниот или мешовитиот астигматизам од 1,0 диоп-
трија; акомодацијата да одговара на годините на возрас-
та; стероскопскнот вид, ноќниот вид и видното поле да му 
се нормални; окуломотарната рамнотежа да му е нормал-
на односно езофоријата или егзофоријата да не е поголема 
од 7 призма диоптрии; хипертрофијата да не му е поголе-
ма од 1 призна диоптрија; интраокуларниот притисок да 
му е во границите на нормалата и да распознава бои чита-
јќи псевдонзохроматскн таблици.Ако при читањето на 
псевдоизохроматски таблици направи две гршеки или по-
веќе грешки, треба да ги распознава основните бои на Lan-
tcrn-тестот. 

Член 14 
Лицето што спаѓа во категоријата В мора да ги ис-

полнува следните услови во поглед на здравствената спо-
собност: 

1) да не боледува од каква и да било потешка акутна 
или хронична болест; да нема вродени или отечени анома-
лии што би можеле да ја доведат во прашање безбедноста 
на воздушната пловидба; 

2) да е правилно развиено и во добра физичка конди-
ција; односот на телесната височина и тежина да не е зна-
чително нарушен; виталниот капацитет да не е помал од 
3.000 ссш за обата пола; апнејата да не трае помалку од 40 

секунди, за обата пола; да нема анатомски растројства; 
ниту поголеми лузни; да има кожа на телото еластична и 
мазна; да има ингвинални пропусти цврсти; да има надво-
решни делови на очите и на очните аднекси анатомски и 
функционално исправни; да има анатомски и функционал-
но исправни уши, нос и грло; . 

3) да има кардио-васкуларен апарат анатомски и фу Ј 
кционално во физиолошките граници; да има респирал 1 
реи систем анатомски и функционално во физиолошки Ж 
граници; да има систем за варење, ендокрини жлезди и с Ј 
те сетила во физиолошките граници; да има интегрит 1 
на нервниот систем со евентуално лесно оштетување 11 
периферниот нервен систем, а без оштетување на функц! ! 
јата или со лесно намалување на функцијата; 

4) да е психички здраво, со благо отстапување во об 
ласта на емоционалната стабилност и зрелост, кое тоа го 
решава со нормални одбранбени механизми и кое не вли-
јае врз професионалната адаптација на летачот; неговата 
општа интелигенција, брзината и точноста на забележува-
њето, брзината и точноста на едноставните сметковни 
операции, визуелното паметење и координираната пер-
спективна моторна активност да се во границите на просе-
кот; 

5) да ги исполнува условите за слух пропишани за ка-
тегоријата А; 

6) острината на видот на далечина, на секое око по-
себно, со корекција или без корекција, да не му е послаба 
од 0,8 (8/10), со ограничување острината на видот на дале-
чина, на секое око посебно, без корекција, да не смее да му 
биде послаба од 0,4 (4/10); акомодацијата да одговара на 
годините на возраста; стероскопскиот вид, ноќниот вид и 
видното поле да му се нормални; окуломоторната рамно-
тежа да му е нормална односно езофоријата или еуфори-
јата да не му е поголема од 7 призма диоптрии; хиперфо-
ријата или хипофоријата да не му е поголема од 1 призма 
диоптрија; ннтраокуларннот притисиок да му е во грани-
ците на нормалата и да распознава бои читајќи псевдохро-
матски таблици. Ако при читањето на псевдохроматските 
таблици направи две грешки или повеќе грешки, треба да 
ги распознава основните бои на Lantem-тестот (по Веу-
weu). 

За издавање односно продолжување на дозвола на 
контролор на летањето, контролорот мора да ги исполну-
ва условите за видот пропишани за категоријата А. 

Член 15 
Лицето што спаѓа во категоријата С мора да ги ис-

полнува следните услови во поглед на здравствената спо-
собност: 

1) да нема никакво наследно или стечено заболување 
или оштетување што би можело да предизвика таков сте-
пен на функционална слабост која би му оневозможила уп-
равување со воздухопловот односно вршење на стручните 
работи во нормални услови на летањето; 

2) да е правилно развиено и односот на телесната ви-
сочина и тежина да не укажува на патолошки состојби; ви-
талниот капацитет да не е помал од 3.000 com, за обата по-
ла; апнејата да не трае помалку од 40 секунди, за обата 
пола; да нема поголеми анатомски растројства; да нема 
поголеми лузни; ингвиналните пропусти да му се цврсти; 
да има здрави заби (кариозните поправени или извадени); 
да има надворешни делови на очите и на очните аднекси 
функционално исправни; да има анатомски и функционал-
но исправни уши, нос и грло; 

3) да има кардио-васкуларен апарат анатомски и фун-
кционално во физиолошките граници; да има респирато-
рен систем функционално нормален; да има систем за ва-
рење, ендокриии жлезди и сите сетива во физиолошките 
граници и да не му е акутно или хронично заболен цен-
тралниот и периферниот нервен систем; 

4) да е психички здраво; да нема пснхотички симпто-
ми и трајни невротични симптоми; да нема растројства во 
структурата на личноста кои влијаат врз социјалната и 
професионалната адаптација; општата интелигенција и 
механичкото заклучување, брзината и точноста на забе-
лежувањето и психомоторната функција да му се просеч-
ни; 

5) да чуе шепот на оддалеченост од два метра, а го-
вор со средна јачина - на оддалеченост од 4 метра од ис-
питувачот кога со грбот е свртено накај Испитувачот. Ко-
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. мисијата може да го проверува слухот во условите на ра-
ботното место; 

6) да ги исполнува условите за вид и за разликување 
на боите пропишани за категоријата В. 

Член 16 
- ч 

Лицето кое спаѓа во категоријата D мора да ги ис-
полнува следните услови во поглед на здравствената спо-
собност: 

1) да ги задоволува општите здравствени услови по-
гребни за стекнување на својството на работник во 
кружениот труд; 

2) да не боледува од акутни или хронични заболува-
ња чие влошување би можело да влијае врз безбедното из-

,вршување на должноста и со тоа да доведе до загрозување 
на безбедноста на летањето; 

. 3) да ги исполнува условите за вид и за разликување 
на боите, како и за слух пропишани за категоријата С; 

4) во поглед на психичкото здравје да ги исполнува 
условите пропишани за категоријата С. 

Член 17 
Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат 

во категориите А, В, С и D се утврди дека се заболени или 
повредени односно дека имаат вродени или отечени мани, 
или се утврдат други патолошки состојби што влијаат врз 
вршењето на определени работи, лекарската комисија до-
несува заклучок за привремена или трајна неспособност 
на таквото лице за вршење на тие работи. 

III. ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ КОИ СЕ ДОНЕСУВА 
ОЦЕНА ЗА ПРИВРЕМЕНА НЕСПОСОБНОСТ 

Член 18 
Привремена неспособност предизвикуваат следните 

заболувања: 

1. Заболувања на кардио-васкуларниот систем: 
1) растројство на срцевиот ритам или појава на срце-

ви шумови од која и да е етиологија; 
2) настанување блок на десната гранка - додека не се 

установи вистинската причина; 
3) анамнеза и клиничка потврда за растројството на 

срцевата работа, настанување на аритмиЈа или екстрасис-
толија; 

4) дистонија иевроциркулаторија. 

2. Заболувања на белите дробови: 
1) специфични процеси во смирување - докажани кли-

нички и лабораториски, со добра состојба на респиратор-
ната функција - најмалку шест месеци по смирувањето на 
процесот; 

2) состојба по лобектомија, ако се нормализираат 
респираторните функции - најмалку шест месеци по опе-
рацијата; 

3) состојба по операција на апсцес на белите дробови, 
со добра респиратор^ функција - најмалку шест месеци 
по операцијата^ 

4) плевритис, со излив на течност, излекуван, со до-
бра респираторна функција - најмалку шест месеци по ис-
лекувањето; 

5) артефициелен пневмоторакс - најмалку шест месе-
ци по исекувањето; 

6) бенигни тумори на белите дробови (хистолошки 
докажани), без функционални растројства или со помали 
функционални растројства - најмалку шест месеци по опе-
рацијата; 

7) микотични заболувања на белите дробови. 
3. Заболувања на абдоменот и абдоминалиите органи: 

1) акутен холециститис; 
2) акутен хепатитис - шест месеци од појавата на За-

болувањето; 
3) ингвинална и феморална хернија, со тенденција 

кон инкарцерација и странгулација; 
4) сплеиомегалија; 
5) акутен панкреатитис; 

6) состојба по оперативен зафат во абдоменот - за-
висно од видот на зафатот, а најмалку шест месеци по опе-
рацијата; 

4. Заболувања на крвотворннте органи: 
1) анемија, освен заболувањата од член 19 точка 4, 

под 1 и 2 на овој правилник - додека состојбата не се нор-
мализира. 

5. Заболувања на генито-уринарниот систем: 
1) состојба по нефректомија и други хируршки интер-

венции - најмалку три месеци; 
2) протеинурија и еритрурија - додека не се исклучи 

причината за заболувањето; 
3) заболувања на простатата; 
4) гликозирија - додека не се открие причината за за-

болувањето; 
5) тешки менструални растројства и потешки заболу-

вања на женските генитални органи; 
6) бременост од три месеци, одржување на бременост, 

бременост на која и претходеше патолошки бременоста. 

б. Заболувања на ендокриниот систем: 
1) хипертиреоза - до клиничко и лабораториско сми-

рување; 
2) dijabetesmelitus без клинички манифестации; 
3) други ендокрини и метаболички растројства што 

влијаат врз задоволителното вршење на должноста и ако 
не се од траен карактер. 

7. Заболувања на нервниот систем: 
1) сигурно докажана повреда на главата, со губење на 

свеста до 2 часа - најмалку една година. Таквото лице 
може повторно да се оспособи по комплетно испитување-
-рендгенско снимање на главата и EEG, ако наодите по-
кажат дека нема резидуални дисфункции и компликации; 

2) полиневритис од која и да е етиологија. 

8. Психички растројства и заболувања: 
1) психоневротички растројства што му оневоз-

можуваат на лицето нормално даја врши функцијата, т. е. 
безбедно да ја врши должноста; 

2) компулсивни реакции, хистерија; 
3) дисоцијативни реакции, депресивни реакции, фо-

бични реакции; 
4) јавување на должност под дејство на алкохол или 

конзумирање на алкохол во текот на вршењето на 
должноста; 

5) употреба на алкохол што довела до појава на зна-
ци на зависност од алкохол, како што се паѓање на толе-
ранцијата на алкохол-ретроградна амнезија, растројства 
во однесувањето во областа на професионалната актив-
ност и растројства во семејно-социјалното однесување. 
Оцена на способноста за натамошно вршење на должнос-
та може да се даде само врз основа на документација за 
лекувањето и за потврдената апстиненција во текот на 60 
дена. 

9. Заболување на горните и долните екстремитети: 
1) сите акутни заболувања на зглобовите со привре-

мено ограничување на движењата - до изискување (хро-
нични ревматски заболувања). По излекувањето е за-
должителен тест за проверка на работното место односно 
во кабината на воздухопловот или на симулаторот. 

10. Заболувања на 'рбетот и коскениот систем: 
1) заболувања во акутна фаза. Оцена на способноста 

се дава по тестот за проверка на работното место или на 
симулаторот (Flight тест). 

11. Заболувања на кожата и лимфните жлезди: 
1) сите акутни кожни заболувања; 
2) секундарни аденопатии; 
3) пилонидални диети, ако се во воспаление или ако 

се јавува течење од синусите; 
4) лимфаденопатии што имаат бенигнен карактер. 
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12. Заболувања на носот, грлото и увото: 
1) фистули на вратот; 
2) конгенитална или стечена малформација и об-

струкција на носот што ја отежнуваат респирацијата; 
3) акутен пурулентен синузитис и акутно воспаление 

на средното уво; 
4) параназални по липи; 
5) кинетози. 

13. Заболувања на окото: 
1) птоза на капаците што влијае врз функцијата на ви-

дот; 
2) катаракта што предизвикува пречки на видот; 
3) ретинален ексудат; 
4) хеморагија или едем на ретината, воспаление на 

ретината; 
5) воспаление на окото или на другите структури на 

окото; 
6) едем на папилата; 
7) синехии предни и задни; 
8) зеници што не реагираат, нееднакви зеници - доде-

ка не се открие причината; 
9) отсуство на конвергирачка линија во кој и да е 

квадрат; 
10) неможност за конвергенција на блиски објекти. 

14. Растројства поради употреба на лекови или алкохол: 
1) состојба во текот на употребата на лекови со анти-

хистаминици, наркотици, барбитурати, со лекови за под-
обрување на расположението, со лекови за смирување и 
лекови со антикинетици. 

15. Бенигни тумори. 

IV. ЗАБОЛУВАЊА ПОРАДИ КОИ СЕ ДОНЕСУВА 
ОЦЕНА ЗА ТРАЈНА НЕСПОСОБНОСТ 

Член 19 
Трајна неспособност предизвикуваат следните забо-

лувања: 

1. Заболувања на кардио-васкуларниот систем: 
1) сите конгенртални абнормалности на срцето и 

крвните садови; 
2) хипертрофија и дилатација на срцето установени 

со клинички прегледи и докажани со наоди на рендген и 
ЕКО; 

3) сите органски валвуларни растројства на срцето 
вклучувајќи ги и оние што се подобрени со хируршка ин-
тервенција; 

4) перикардитис, ендокарднтис, миокардитис - акут-
ни или хронични; 

5) клинички докажани заболувања на кардио-васку-
ларниот систем, инсуфициенција на коронарните артерии, 
клинички докажан инфаркт на миокардот; 

6) аневризма на крвните садови на срцето и мозокот 
од која и да е етиологија; 

7) варикозитети на крвните садови што по хируршки 
пат не можат да се санираат; 

8) периферни васкуларни заболувања тромбангини-
тис облитеранс, артериосклеротични заболувања, дијабе-
т с к и васкуларни заболувања докажани со осцилометрис-
ки и други клинички методи; 

9) EKG докази за дефекти на спроведувањето како 
што се втор и трет степен на AV блок, комплетен блок или 
блок на левата срцева гранка. 

2. Заболувања на белите дробови: 
1) ехинококоза на белите дробови, 
2) диети на белите дробови, како и циста по операци-

ја, со компликации; 
3) саркоидоза на белите дробови; 
4) емфизем на белите дробови, со знаци на респира-

т о р ^ инсуфициенција; 
5) бронхијална астма, со знаци на респиратор^ ису-

фициднција од среден или тежок степен; 
6) спонтан или рецидивирачки пневмоторакс; 
7) бронхиектазии од потежок степен; 

8) лобектомија или сегментални ресекции со витален . 
капацитет помал од 3.000 сол. 

3. Заболувања на абдоминалните органи: 
1) интестинални опструкции како последица од некое 

хронично рецндивирачко заболување; 
2) тежок хроничен гастритис и гастродуоденитис; 
3) улцеративен колитис, пролапс на ректумот, мега-

колон, дивертикулоза на цревата; 
4) хепатитис, со докажано оштетување на црниот 

дроб; 
5) панкреатитис, акутен или хроничен; 
6) хронично заболување на слезинката. 

4. Заболување на крвотворннте органи: 
1) хемолитична анемија; 
2) хеморагична состојба (хемофилија); 
3) леукопатии; 
4) миелопролиферативни состојби; 
5) М. Buger, М. Raynazd. 

5. Заболувања на геннто-урннарннот систем: 
1) состојба по нефректомија, придружена со покачен 

крвен притисок или со намалување на функцијата на пре-
останатиот бубрег; 

2) хроничен нефритис; 
3) нефроза; 
4) хидронефроза, со знаци на оштетување на бубрези-

те; 
5) пиелонефритис, со растројства на функцијата на 

бубрезите; 
6) полицистичен бубрег. 

6. Заболувања на ендокриниот систем: 
1) адренална дисфункција од кој и да е степен; 
2) адиопозоген синдром; 
3) дијабетес инсипидус, 
4) гигантизам и акромегалија; 
5) гушавост; 
6) хиперинсулинизам; 
7) паратироидна дисфункција; 
8) mixedem; 
9) диабетес мелитус, со јасни клинички манифеста-

ции. 

7. Заболувања на нервниот систем; 
1) невролуес; 
2) менингитис, енцефалитис и полиомиелитис, со 

трајни последици; 
3) субарахноидални хеморагии, емобилии, тромбози, 

хеморагии, артериосклероза и аневрисми на ЦНЕ - кли-
нички докажани; 

4) сите видови малигни и бенигни тумори на ЦНС; 
5) васкуларни главоболки - мигрени од траен карак-

тер; 
6) контузии на мозокот, со трајни последици и пенет-

рирачки повреди на мозокот; 
7) епидурален, субдурален или интрацеребрален хе-

матом; 
8) постравматски инфекции на ЦНС; 
9) повреди на главата, со губење на свеста подолго од 

30 минути и со трајни невролошки симптоми или со пси-
хички растројства; 

10) повреди на главата, со губење на свеста подолго 
од два часа; 

11) постравматска амнезија; 
12) сите видови епилепсии. 

Психички растројства и заболувања: 
1) емоционална нестабилност и растројства на карак-

терот и однесувањето што оневозможуваат социјална и 
професионална адаптација; 

2) хроничен алкохолизам, со психотични или со до-
матови растројства; 

3) алкохолизам, по неуспешно лекување; 
4) наркоманија, по неуспешно лекување; 
5) психози, трајни или рециднвирачки психотични 

растројства долготрајно декомпензираии, често рецидиви-
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рачки, ако се одразуваат врз професионалната адаптација 
и го отежнуваат безбедното вршење на службата. 

9. Заболувања на горните и долните екстремитети: 
1) вродени или стечени мани, недостиг на екстреми-

тет или дел од екстремитет, деформитети на екстремите-
тите што го смеќаваат задоволително^ вршење на 
должноста; 

2) хроничен остеомиелитис; 
3) остеопороза и хондромалација; 
4) заболувања или повреди на коските или зглобови-

те, излекувани, со резидуални деформации, со ригидиост 
или со ограничување на движењата што го смеќаваат без-
бедното вршење на должноста; 

5) акутно или хронично шинување на поголемиот 
зглоб со резидуален оток, со ограничување на движењата 
или со нестабилност на зглобот. 

10. Заболувања на 'рбетот и на другите мускулно-коскени 
делови: 

1) сите акутни или хронични заболувања на 'рбетни-
от столб или делови, деформитет на 'рбетниот столб, 
вродени или отечени мани што оневозможуваат задоволи-
телно вршење на должноста; 

2) дискус хернија, со прогресивно влошување; 
3) тортиколис конгенитален или спастички што ја 

смеќава нормалната функција на вратот; 
4) остеомиелитис на 'рбетот; 
5) специфични процеси на 'рбетниот столб; 
6) прогресивна мускулна дистрофија; 
7) оштетување на функцијата на мускулите или на 

група мускули како последица од заболување на ЦНС или 
на периферниот нервен систем. 

11. Заболувања на кожата и лимфните жлезди: 
1) хронични заболувања на кожата .што го смеќаваат 

задоволителното вршење на должноста; 
2) lupus eritematodes, системски; 
3) леукемични промени на кожата; 
4) неврофиброматоза; 
5) псориаза - потешка форма. 

12. Заболувања на носот, грлото и увото: 
1) деформитети на лицето или главата што оневоз-

можуваат носење на летачка опрема; 
2) хроничен атрофнчен ринитис, од тежок степен; 
3) алергичен ринитис, од тежок степен; 
4) трајни промени на гласните жици што го отежну-

ваат говорот; 
5) поголеми атхезии на мекото непце и фаринксот 

што го отежнуваат говорот и аспирацијата; 
6) трахејални фустули; 
7) хронични заболувања и растројство на внатрешно-

то уво; . 
8) трајни растројства на барофункцијата; 
9) хронични гнојни еднострани или обострани воспа-

ленија на средното уво; 
10) хронично воспаление на ушната школка што го 

смеќава носењето на слушалки, аносмија и паросмија; 
П) атхезија или јака стеноза на надворешниот слу-

шен канал; 
12) масгоидитис односно мастоидна фистула; 
13) трајни растројства на вестибуларниот апарат. 

13. Заболувања на окото: 
1) фиксационен нистагмус; 
2) шашливост; 
3) глауком; 
4) рецидивирачки хориоретинитис; 
5) аблација на ретината, ретинитис пигментоза; 
6) отсуство на една или на обете леќи, освен ако се ис-

полнети условите од член 25 на овој правилник; 
7) парализа на мускулите на очното јаболкце. 

14. Заболување на забите и челуста; 
1) вродени или отечени аномалии кои отежнуваат ја-

сен и разбирлив говор; 
2) делумно загубување на јазикот или деформација на 

јазикот. 

15. Малигна заболувања: 
1) малигни заболувања на сите системи, органи или 

делови од органи. 

16. Сида (АНДО, со клинички манифестации. 
V. ПОСЕБНИ МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ЛИЦА ШТО БОЛЕДУ-

ВААТ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ БОЛЕСТИ 

Член 20 
Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат 

во категориите А, В и С се утврди постоење на раничка 
(чир) на желудникот или на дванаесетпрсното црево, тие 
се сметаат за неспособни за вршење на летачки должнос-
ти, освен: 

1) ако од денот на излекувањето или по извршената 
хируршка интервенција изминале шест месеци, а рендге-
нолошките и лабораториските наоди не покажуваат реци-
див или потешко оштетување на функцијата; 

2) ако во текот на конзервативното лекување дошло 
до санација утврдена со рендгенски преглед, па потоа не-
ма тегоби во текот на три месеци, а лабораториските нао-
ди се во границите на нормалата. 

Член 21 
Ако при лекарскиот преглед на лицата од член 12 на 

овој правилник се утврди постоење на аритмија, тие се 
сметаат за здравствено способни за вршење на летачки ра-
боти ако се утврди: 

1) синусна аритмнја или повремени вентрикуларни 
екстрасистоли што исчезнуваат при напор; 

2) тахикардија поради возбудување или напор; 
3) брадикардија без знаци на A-V блок. 

Член 22 
Лицата од член 12 на овој правилник ќе се сметаат за 

трајно неспособни, ако при лекарскиот преглед по елек-
трокардиографски пат се утврдат следните растројства на 
спроведување: 

1) комплетен блок; 
2) блок на левата гранка; 
3) блок на десната гранка, придружуван од конгени-

тални или органски заболувања. 
Како трајно неспособни се сметаат лицата од член 12 

на овој правилник ако електрокардиографските или други 
наоди (вектор, сцинтиграфнја, ехо и сл.) потврдуваат: 

1) свеж или стар инфаркт на миокардот; 
2) јасна инсуфициенција на коронарната оксигенаци-

3) напрегање на вентрикулите. 

Член 23 
Лицата што се распоредени во категоријата А, ако 

нивниот кардиоваскуларен систем е во физиолошки гра-
ници, при лекарскиот преглед треба да го имаат, зависно 
од годините на живот следниот артериски притисок: 

Години на живот Систолен 
притисок до 

140 
140 
155 

Дијастолен 
притисок до 

90 
90 
95 

од 20 до 29 
од 30 до 39 
од 40 до 49 
од 50 и повеќе 
160 95 

Лицата што се распоредени во категоријата В или С, 
ако нивниот кардиоваскуларен систем е во физиолошки 
граници, при лекарскиот преглед треба да го имаат, завис-
но од годината на живот, следниот артериски притисок: 

Години на живот 

од 20 до 29 
од 30 до 39 
од 40 до 49 
од 50 и повеќе 
170 

Систолен 
притисок до 

150 
155 
165 

100. 

Дијастолен 
притисок до 

95 
95 
100 

При лекарскиот преглед на лицата што се распореду-
ваат во категориите А, В и С пулсот не смее да им изнесу-
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ва повеќе од 100 во минута ниту повеќе од 150 во минута 
по напор од 20 чучнувања во текот на 30 секунди, со тоа 
што во текот на две минути пулсот треба да се врати на 
претходната вредност Koja може да биде зголемена за 10. 

Лицата од став 3 на овој член кај кои во текот на ле-
карскиот преглед ќе се појави пароксизмална тахикардија 
односно брадикардија под 50 отчукувања во минута, се 
сметаат за неспособни. 

Член 24 
Ако при лекарскиот преглед на лицата што спаѓаат 

во категориите А, В и С се утврди шеќерна болест која ба-
ра лекување со инсулин или со перорални антиднјабети-
ци, тие ќе се сметаат за трајно неспособни. 

Ако во текот на прегледот на лицата од став 1 на овој 
член be утврди дека шеќерната болест е од таква природа 
што гликемијата може да се регулира со диета, а не посто-
јат промени на очното дно, миокардот, бубрезите, уринот 
и нема невролошки испади, тие ќе се сметаат за способни 
за вршење на определени стручни работи најдолго три ме-
сеци. 

Член 25 
Ако поради развиена катаракта или друго заболува-

ње е извршена имплантација на вештачка очна леќа во за-
дната очна комора, па во постоперативниот период, во те-
кот на три месеци, нема појави на компликации, таквите 
лица можат да се огласат за способни за период од три ме-
сеци. 

VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 

Член 26 
Ако лекарската комисија при прегледот утврди дека 

параметрите пропишани со овој правилник се недоволни 
за давање сигурна оцена на здравствената способност на 
лицата, може да го прошири обемот на прегледот и да ба-
ра дополнителни специјалистички прегледи (консултации, 
лабораториски анализи и др.). 

Член 27 
Сите медицински наоди што ќе се утврдат во текот 

на лекарскиот преглед се внесуваат во обрасците што се 
отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 28 
Анамнестички податоци се земаат според образецот 

број 2 - Лист на лекарскиот преглед. 
Позитивниот одговор на лицето кое се подложува на 

преглед, лекарот е должен по детаљно да го забележи. 

Член 29 
Општиот преглед опфаќа: 
1) мерење на телесната височината и тежина и оцену- . 

вање на телесната конструкција; 
2) преглед на кожата и на видливите слузници; 
3) преглед на усната празнина, непцата, забите, јази-

кот, непчените лакови, тонзилите и грлото, лимените 
жлезди главата и вратот; 

4) утврдување еластичност на мускулите, рамни таба-
ни, деформитет на телото, ампутации, проширени вени и 
ограниченост на движењата. 

Член 30 
Интерннстмчкиот преглед опфаќа: 
1) преглед на главата и вратот, перкусија и аускулта-

ција на ј а д н и о т кош; 
2) аускултација на срцето, мерење на пулсот, крвниот 

притисок и мерење на пулсот по пет минути лежење, по 20 
чучнувања и две минути по замор; 

3) палпација на жлездите и на абдоминалиите орга-
ни; 

4) преглед на екстремитите. 

Член 31 
ЕКО снимање се врши при секој прв преглед, за изда-

вање дозвола, а за продолжување на дозволата за катего-

ријата А - при секој преглед; за категориата В - еднаш го-
дишно; за категоријата С - еднаш во 24 месеци, а за кате-
горијата D - по потреба. 

Тест на оптоварување на кардиоваскуларниот систем 
се врши за категоријата А при првиот преглед и по напол-
нети 40 односно 50 години на живот. 

Член 32 
Оториноларинголошкиот преглед опфаќа: 
1) риноскопија, фарингоскопнја, ларингоскопија и 

отоскопија; 
2) уфрлување на спонтаниот нистагмус; 
3) испитување на динамостиката по сметодот на мо-

дификуван Ромберг. 

Член 33 
Слухот се испитува со: 
1) Тотална лиминарна аудиометрија при првиот пре-

глед и еднаш годишно за категориите А, В и С; 
2) слухот се сипитува со: шепот од два метра за секое 

уво за категоријата О. 

Член 34 
Офталмолошкиот преглед опфаќа: 
1) надворешен преглед на окото и аднексот, проверка 

на подвижноста на булбусот, утврдување на обликот, го-
лемината, реакцијата на зеницата на светлина и акомода-
цнјата, како и испитување на конвергенцијата; 

2) определување на видното поле по методот на кон-
ф р о н т а ц и ј а ; 

3) дигитално определување на тонусот на очните ја-
болка; , 

4) испитување на острината на видот со таблички по 
ЅпеНеп или со орторатер; 

5) испитување на видот на близина со таблички по ЈЗ-
ger; 

6) испитување на колорниот вид со таблички по Ishia-
га или со Lantcm-тест. 

Член 35 
Преглед на очното дно, испитување на форнјата и оп-

ределување на видното поле со периметрија се врши, и 
тоа: 

1) за издавање ма дозвола за сите категории при први-
от лекарски преглед; 

2) еднаш во 24 месеци за категориите А и В. 

Член 36 
Невропсихијатрискиот преглед опфаќа: 
1) испитување на рефлексот-бнцепсот (патерален, 

Ahilov стомачен, Бабински, Хвостек); 
2) утврдување на вазомоториата лабилност, и поте-

њето; 
3) испитување на дермографизмот; 
4) утврдување на трсморот; 
5) оценувањет на јасност на говорот; 
6) оценување на психичкиот статус од разговорот. 

, Член 37 
Психолошко тестирање се врши при првиот преглед 

за категориите А, В, С и D со помош на батерии тестови и 
интервјуа насочени спрема професионалниот профил на 
лицето што се подложува на лекарски преглед, и тоа: 

1) психолошки тестови на личноста насочени кон ева-
луадија на структурата на личноста во однос на: нивото 
на психичката енергија, невротизот, општата адаптира-
ност и зрелоста на личноста; 

2) психолошки тестови на општите и посебните спо-
собности, 

3) психолошки тестови со апарати за испитување на 
сензомоторните способности; 

4) психолошки интервју за испитување и процена на 
мотивацијата за професијата и особините на личоста. 

Член,38 
Рендгенографија на срцето и на белите дробови се 
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врши за категориите А, В, С и D при првиот лекарски пре-
глед. 

За категориите А и В рендгенографија на срцето и бе-
лите дробови се врши еднаш во 36 месеци. 

Член 39 
Лабораториските анализи опфаќаат: 
1) хемограм (ЅЕ Hb, ериторицити и леукоцити), хема-

тограм, уреа во крвта, шеќер во крвта и урин (спец. 
тежина, албумен Fchling и седимент) при првиот преглед 
за категориите А, В, С и D; 

2) хемограм ЅЕ hb, ериторцити и леукоцити) еднаш 
во 12 месеци за категориите А, В и С; 

3) урин (спец. тежина, албумен, Fehling и седимент) 
при секоЈ преглед за категориите А, Ви С; 

4) проба на оптоварување со гликоза, при првиот пре-
глед за категориите А и В, како и при прегледот за сите 
лица по наполнета 40-та односно 50-та година на живот; 

5) хепатограм при првиот преглед за категориите А, 
В и С за сите лица што наполниле 40 односно 50 години 
живот. 

VII. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 40 
Медицинска документација (здравствената евиденци-

ја) за воздухопловниот и другиот стручен персонал опфа-
ќа: 

1) упат за лекарски преглед за категориите А и В (об-
разец бр. 1, кој се пополнува во два примерока); 

2) лист на комисискиот - лекарскиот преглед (обра-
зец бр. 2, кој се пополнува во два примерока); 

3) книга на работата на лекарската комисија (образец 
бр. 3); 

4) лекарско уверение (образец бр. 4), кој му се предава 
на прегледаното лице; 

5) записник за работа на лекарската комисија (обра-
зец бр. 5, кој се пополнува во три примерока); 

6) решение на лекарската комисија од член 4 на овој 
правилник (образец бр. 6, кој се пополнува во три приме-
рока); 

7) годишен извештај на лекарската комисија (образец 
бр. 7, кој се пополнува во два примерока и кој се доставува 
до Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски). 

Член 41 
Обрасците под бр. 1 до 7 во прилогот на овој правил-

ник, кои се негов составен дел, ги изработува Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски и им ги доставува на 
употреба на овластените здравствени организации на 
здружен труд и на воената воздухопловна здравствена ус-
танова. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за мерилата на телесна-
та и душевната способност на воздухопловниот дерсонал 
и за болестите и повредите по кои мора да се изврши ле-
карски преглед („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/75 и 
14/76). 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

VI/01 Бр. 2727/5 
7 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за ѕ 
сообраќај и врски, 

Јожеф Отокар, с. р. 

Образец бр. 1 

УПАТ НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

Се упатува кој 
врши работи . на ре-
довен - вонреден ( ) лекарски прегледаа стек-
нување ( ) - продолжување ( ) на дозвола —,— 

НАОД И МИСЛЕЊЕ НА ЛЕКАРОТ: 

Потпис 

ЛЕКАРСКА КОМИСИЈА Образец бр. 2 

ЛИСТ НА КОМИСИСКИОТ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

I. Лични и анамнестнчки податоци: 

Презиме и име ! Пол Год. на раѓање 

Дозвола за која се врши прегледот. 

Прегледот е редовен- .вонреден. 

За дозвола. 

Организација во која е вработен.. 

Дали се занимавате со Дали сте имале несреќа 
спорт ДА НЕ ДА НЕ 
Дали пушите ДА НЕ Дали земате алкохол 

ДА НЕ 
Дали имате посебни скло- Дали сега земате некакви. 
ности (хоби) ДА НЕ лекови ДА НЕ 

Дали некогаш сте боледувале, сте биле испнтувнаи 
или лекувани поради: 

Зголемен крвен притисок 
ДА НЕ 

Срцеви тегоби ДА НЕ 

ДА НЕ 

Стомачни тегоби ДА НЕ 

Камен или крв во уринот 
ДА НЕ 

Алергија ДА НЕ Несвестица 
Туберкулоза ДА НЕ Шеќерна болест ДА НЕ 
Венерични заболувања Други болести ДА НЕ 

ДА НЕ 
Дали сте оперирани 

ДА НЕ 

Боледување, прегледи и испитувања од последниот пре-
глед за продолжување на дозволата 

Дали некој во вашето семејство боледувал или е леку-
ван од: 

Шеќерна болест ДА НЕ Алергија ДА НЕ 
Рак ДА НЕ Душевни заболувања 

ДА НЕ 
Алкохолизам ДА НЕ Други заболувања 

ДА НЕ 
Потпис на кандидатот 

II. Антропометриски и општ медицински преглед 

Коски, зглобови П Н 
Геннто-уринарен систем 

П Н 

Мислење 

Мускули П Н 
Хируршки зафати, заболу-
вања П Н 
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III. Интернистички прегледи VII. Заклучок 

Кожа и слузница 
Глава и врат 
Респираторен систем 
Кардид-васкуларен систем 

Абдомен 
Еидокринен систем 
EKG (датум-
R5 полмо: склоп. 
граф 
к 

Време на апнејата во лежечка положба по 20 чучнувања и 
по 2 минути 

ТА 
Пулс 

Лабораториски наод: 
Хемограм: 
Урми: 

Други наоди: 

Мислење 

ЅЕ 
Ѕг.Т. Alb. 

Hg 
Fehl. 

L 
сед. 

Потпис на интернистот 

IV. Оториноларинголошки прегледи 

Рнноскопија 
Фарингоскопија 
Парните,копија 
Отоскопија 

Спонтан Ny 
Ромберг II 
Покус Унтерберг 

Лево уво„ 

Тотална цпс 500 1000 2000 ЗОРО 4000 6000 шапат 

Десно уво. 
Дополнителни прегледи: 

Мислење 

Кандидатот ги исполнува условите на здравствената спо-
собност за категоријата без ограничување со 
ограничување , и тоа: 

Оцената на способноста е донесена во согласност со чл. 9 
до 27 од Правилникот за здравствените услови за вршење 
на работи на воздухопловен и други стручен персонал и за 
посебните услови за вршење на лекарски прегледи на воз-
духопловен и друг стручен персонал што треба да ги ис-
полнуваат здравствените организации на здружен труд. 
Кандидатот е неспособен за вршење на летачки работи. 

Книга на работата број 
Датум 
Место 

Насловна страница 

Претседател на комисијата 

Образец бр. 3 

КНИГА НА РАБОТАТА 
НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА 

Лекарска комисија: 

Претседател на комисијата! 

Потпис на ОРЛ 

Овластување на Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски број од 

(секој лист) 

Ред. Презиме в име, Врши Катего- Оцена Органа- Дијагноза 
број година на раѓање работа раја зацнја и член од 

Правилни-
кот 

V. Офталмолошки прегледи 

Надворешен преглед 
Очно дно Видно поле 
Акомодација и“ конвергенција 

Интраокуларна тензија 

Лево 
Десно 
Колорен вид 

""Исхиара 

Дополнителни прегледи: 

Мислење 

на далечина 
ѕс сс 
ѕс сс 

на близина 
ѕс сс 
ѕс сс 
Лантерн 
Други 

Потпис на офталмологот 

VI. Невропсихијатриски прегледи 

Мозочни нерви 
Периферни нерви 
Вазомотории растројства 
Дермографизам 
Дополнителни прегледи: 
Мислење 

Тремор 
Рефлекси 

Психа 

Потпис на невропсихијат-
рот 

НАЗИВ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Број на овластувањето. 

Образец бр. 4 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕНИЕ 

за исполнување на здравствените услови за вршење на ра-
боти на воздухопловен и друг стручен персонал 

. роден. . во . 
(презиме и име) 

данес е прегледан во -

(датум) (место на раѓање) 

(назив на здравствената организација односно установа) 

од страна на. 
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и е утврдено дека врз основа на член од Правил-
никот за здравствените услови за вршење на работи на 
воздухопловен и друг стручен персонал и за посебните ус-
лови за вршење на лекарски прегледи на воздухопловен и 
друг стручен персонал што треба да ги исполнуваат 
здравствените организации на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ“, бр - / ) ГИ ИСПОЛНУВА 
( ) - Н Е ГИ ИСПОЛНУВА( ) пропишаните ус-
лови за категоријата ( ) без ограничување ( .) -
со ограничување ( ). 

Именуваниот е СПОСОБЕН ( ) - НЕ Е СПОСОБЕН 
( ) за вршење на работи 

Книга на работата ред. Претседател на комисијата, 
бр. 
Датум 
Место 

Образец бр. 5 

ЗАПИСНИК 
ЗА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА 

од , „ год. на par. 
(презиме в име) 

против заклучокот на -
(лекарска комисија) 

бр од , составена на ^ 
(датум) (датум и час) 

Присутни: 
Претседател на комисијата: -

Членови на комисијата: -

По изврешниот лекарски преглед и прегледот на медицин-
ската документација, и тоа: 

Комисијата заклучи дека - ги ис-
полнува - не ги исполнува здравствените услови за катего-
рија и е способен - не е способен за вршење на ра-
боти на 

(вид на работата) 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИ- ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СШАТА: КОМИСИЈАТА: 
1) 

2) 

3 ) 

4 ) 

5 ) 

Образец бр. 6 

По жалба на од против 
(име и презиме) (место) 

заклучокот на лекарската комисија од 

број Лекарската комисија 
(датум) 

што ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
врз основа на извршените лекарски прегледи и увидот во 
медицинската документација, врз основа на член 
од Правилникот за здравствените услови за вршење на 

работи на воздухопловен и друг стручен персонал и за по-
себните услови за вршење на лекарски прегледи на возду-
хопловен и друг стручен персонал што треба да ги испол-
нуваат здравствените организации на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ14, бр. ), донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

,роден , -
(име и презиме) (место и датум) 

во ' ' ГИ ИСПОЛНУВА ( ) - НЕ 
(место) 

ГИ ИСПОЛНУВА ( ) здравствените услови за кате-
горијата ( ), без ограничуван^ ) - со ограничу-
вање ( ..) - , и е способен ( ) - не е спо-
собен (. ) за вршење на работи на 

О б р а з л о ж е н и е 
Со уверението на лекарската комисија број 

од - е утврдено дека - не е способен за 
вршење на работи на 

Против наведениот заклучок именуваниот навремено 
изјави жалба. 

Врз основа на извршените лекарски прегледи и увид 
во медицинската документација, оваа лекарска комисија 
утврди: ! — 

- - па 
затоа реши како во диспозитивот на ова решение. 
Против ова решение не е дозволена жалба. 

ЧЛЕНОВИ КОМИСИЈАТА: 
1) 
2) 

3 ) 
4 ) : 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КО-
МИСИЈАТА, 

ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗА- Образец бр. 7 
ЏИЈА НА ЗДРУЖЕН РАД 

л 
Број на овластувањето 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ И ДРУГ СТРУ-

ЧЕН ПЕРСОНАЛ 
1. Број на извршени прегледи: 

Способни Неспособни 

- први: 

- редовни: 

- ванредни: 

Вкупно: 

Во прилогот да се наведат имињата и презимињата и 
причините за неспособноста што се установени при пре-
гледот за продолжување на дозволата. Посебно да се наве-
де и заклучокот за привремената неспособност. 

2. Услови за медицинска работа на лекарската коми-
сија и заклучоци во врска со следењето на пилотската по-
пулација: 

3. Несреќи и незгоди во текот на календарската годи-
на (број, последици, причини): 

4. Други активности и предлози: 

Место ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КО-
МИСИЈАТА, 

Датум 
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1263. 
Врз основа на член 7 од Законот за привремени мерки 

за обезбедување средства за отстранување на последиците 
од елементарните непогоди (град и бура) во Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина што се случија на 
25 јули 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89), 
СОЈУЗНИОТ секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕ-
МЕНТАЛНИТЕ НЕПОГОДИ (ГРАД И БУРА) ВО СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА 
ВОЈВОДИНА 

1. Со ова упатство се утврдуваат критериумите врз 
основа на кои општините, односно општествениот и инди-
видуалниот сектор од областа на земјоделството ќе ги ко-
ристат средствата утврдени со член 1 од Законот за при-
времени мерки за обезбедување средства за отстранување 
на последиците од елементраните непогоди (град и бура) 
во Социјалистичка Автономна Покрајина Војводина што 
се случија на 25 јули 1987 година (во натамошниот текст: 
Законот). / 

2. Средствата од член 1 на Законот има се распореду-
ваат на општините за отстранување на штетите настанати 
од елементарните непогоди, и тоа: 

1) 50% од средствата - сразмерно на учеството на 
штетата во општината во општетствениот производ на 
општината во 1987 година; 

2) 50% од средствата - сразмерно на учеството на 
штетата во општината во вкупната штета во Социјалси-
тичка Автономна Покраина Војводина. 

3. Средствата од точка 2 на ова уатство ќе ги корис-
тат општествениот и индивидуалниот сектор од областа 
на земјоделството сразмерно со учеството на штетата на 
општествениот односно на индивидуалниот сектор во 
штетата на општината. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-12828/1 
1 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

1264. 
Врз основа на член 20 став 1 одредба под 6, член 25 и 

член 80 став 1 одредба под 9 од Законот за Народната бан-
ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автонолмните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

НА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 
1. Банките можат за одржување на дневната ликвид-

ност да користат кредити од средствата на примарната 
емисија кај народните банки на републиките односно на-
родните банки на автономните покраини до висината и 
под условите што се утврдени со оваа одлука. 

2. Кредит за одржување на дневната ликвидност, во 
смисла на оваа одлука, банката може да користи врз осно-
ва на хартии од вредност со кои банката располага, и тоа:1 

1) благајнички записи на Народната банка на Југосла-
вија - до износот на номиналната вредност на тие записи; 

2) обврзници што ги издала федерацијата - до износ 
од 50% од номиналната вредност на тие обврзници; 

3) обврзници што ги издале републиките односно ав-
тономните покраини - до износ од 50% од номиналната 
вредност на тие обврзници; 

4) обврзници за кои републиките односно автономни-
те покраини со закон презеле обврска да ги амортизираат 

или за кои гарантираат - до износ од 50% од номиналната 
вредност на тие обврзници; 

5) ексконтирани меници издадени од страна на прет-
пријатија на кои се дадени авали од страна на банката -
до височина од 20% од номиналната вредност на тие мени-
ци. 

3. Кредит за одржување на дневната ликвидност бан-
ката може да користи под услов ако во период од 60 изми-
нати дена немала втасани ненамирени обврски по кредит 
за ликвидност. 

4. За време на користењето на кредитот за одржување 
на дневната ликвидност банката не може да дава кредити 
ниту да врши други пласмани. Како кредити и други плас-
мани, во смисла на оваа одлука, не се сметаат пласманите 
на банката настанати по основ на налози за исплата по га-
ранции и авапи дадени од страна на банката. 

5. Кредит за одржување на дневната ликвидност, во 
смисла на оваа одлука, банката може да користи непреки-
нато или со прекини до вкупно 10 работни дена во месе-
цот, без оглед на износот на користениот кредит. Како ден 
на почетокот на користењето на кредитот се смета денот 
кога на банката к се пренесени средствата на нејзината 
жиро-сметка, а денот кога банката ќе го врати кредитот не 
се смета како ден на користење на кредитот. Ако банката 
го врати кредитот истиот ден кога средствата 6 се прене-
сени на жиро-сметката, ќе се смета дека кредитот го ко-
ристела во траење од еден ден. Како работен ден, во смис-
ла на оваа одлука, не се смета саботата. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за кредитирање на банките 
за одржување на дневната ликвидност („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 19/88 и 38/88). 

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

О. бр. 148 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтја Гаспари, с. р. 

1265. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 1, член 21 став 1 и 

член 80 став 1 точка 12 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА 

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 
1. Заради одржување на својата ликвидност, банките 

се должни во парични средства, сметајќи во просек за еден 
месец, да држат средства најмалку во висина од 3% од ди-
нарските краткорочни извори на средства, според книго-
водствената состојба на тие извори на средства на крајот 
на претходниот месец. 

Под парични средства на банката, во смисла на став 1 
од оваа точка, се подразбираат средствата на жиро-смет-
ката кај Народната банка на Југославија и средствата во 
касата во вид на динарска готовина. 

Под денарски краткорочни извори на средствата, во 
смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат динарски-
те депозити искажани во пасивата на краткорочниот би-
ланс на банката, и тоа: депозитното пари, другите депози-
ти по видување, ограничените депозити, краткорочните 
обврски по орочени депозити и издадени хартии од вред-
ност и здружените средства. 

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, банките 
можат дел од обврската од точка 1 став 1 на оваа одлука, 
наместо во парични средства, да држат во благајнички за-
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лиси на Народната банка на Југославија и благајнички за-
писи на федерацијата, а најмногу до 50% од таа обврска. 

3. Просекот на паричните средства за еден месец, во 
смисла на точ. 1 и 2 од оваа одлука, се пресметува со соби-
рање на дневните состојби на паричните средства секој ра-
ботен ден во текот на месецот и со делење на добиениот 
збир со бројот на работните денови во тој месец. Како ра-
ботен ден, во смисла на оваа одлука, не се смета саботата. 

4. Банките се должни најдоцна до петтиот работен 
ден во месецот да состават и да поднесат до народната 
банка на републиката односно до народната банка на ав-
тономната покраина пресметка за минималната ликвид-
ност за претходниот месец, на образецот што ќе го пропи-
ше Народната банка на Југославија. 

5. Народната банка на Југославија во образецот од 
точка 4 на оваа одлука ќе предвиди и обврска за пресмету-
вање на стапката на примарната ликвидност на банката 
врз основа на податоците за просечната состојба на сред-
ствата на жиро-сметката и во олагјаната и на податоците 
за Андорските краткорочни извори на средства. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на 
минималната дневна ликвидност на банките („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 29/88), освен за банките што не се ос-
новале според одредбите на Законот за банките и другите 
финансиски организации (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 
10/89 и 40/89), на кои таа одлука ќе се применува до рокот 
пропишан за нивното основање. 

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

О. бр. 149 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
“заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспари, с. р. 

1266. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 5 и на член 80 став 

1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југослвија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА 

ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 
1. Заради одржување на ликвидност во плаќањата по 

штедните влогови и по тековните сметки на граѓаните во 
динари, Поштенската штедилница е должна да држи дел 
од своите средства во парични средства на својата жиро-
“сметка кај Народната банка на Југославија. 

Обврската за држење на средства во парични сред-
ства од став 1 на оваа точка, сметајќи во просек за измина-
тите месец дена, се утврдува во височина од најмалку 2% 
од динарскнте краткорочни извори на средства, според 
книговодствената состојба на тие извори на средства на 
крајов од претходниот месец. 

2. Под парични средства на Поштенската штедилни-
ца, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат 
средствата што Поштенската штедилница ги држи на сво-
јата сметка на депозити од динарските влогови на штеде-
ње. 

Просекот на паричните средства за изминатите месец 
дена, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се спресметува 
со собирање на дневните состојби на паричните средства 
од став 1 на оваа точка секој работен ден во месецот и со 
делење на добиениот збир со бројот на работните денови 
во тој месец. Како работен ден не се смета сабота. 

3. Под динарски краткорочни извори на средства, во 
смисла на точка 1 став 2 од оваа одлука, се подразбираат 
динарските депозити искажани на следните позиции во па-

сивата на краткорочниот биланс на Поштенската штедил-
ница, и тоа: 

1) позиција 8 под 3 - Други депозитни пари 
2) позиција 9 под 1 - Влогови на штедење по видува-

ње. 
4. Поштенската штедилница е должна најдоцна до 

петтиот работен ден во месецот да составува и да и подне-
сува на Народната банка на Југославија пресметка за по-
себната резерва на ликвидноста за изминатиот месец на 
образецот што ќе го пропише Народната банка на Југо-
славија. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на 
минималната ликвидност на Поштенската штедилница 
како специјализирана финансиска организација („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 42/88). 

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

О. бр. 150 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
Митја Распари, с. р. 

1267. 
Врз основа на член 71 и на член 80 став 1 точка 20 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките 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 НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ И ЗА СОДРЖИНА-
ТА НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНАТА ЛИКВИДНОСТ 

НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките се должни секој работен ден до 10 часот да 
и достават преку телефакс, телекс или телефон на народ-
ната банка на републиката односно народната банка на 
автономната покраина (во натамошниот текст: народната 
банка) податоци за дневната ликвидност на банката, со 
состојба на крајот од претходниот работен ден. 

Податоците за дневната ликвидност на банката од 
став 1 на оваа точка треба да содржат: 

1) состојба на жиро-сметките на банките; 
2) износ на користените средства над износот на рас-

положивите средства на жиро-сметката на банката, во 
смисла на член 111 став 3 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/83, 16/86,72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89); 

3) износ на користените средства на задолжителната 
резерва за одржување на дневната ликвидност на банката; 

4) состојба на кредитот за одржување на дневната 
ликвидност што банката го користи кај Народната банка 
на Југославија; 

5) состојба на кредитите за одржување на дневната 
ликвидност користени од сите други субјекти и дадени на 
други субјекти (банките, пазарот на пари, општествено-по-
литичките заедници и др.). 

6) состојба на запишаните благајнички записи на На-
родната банка на Југославија. 

2. Поштенската штедилница и Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка се должни во рокот и 
на начинот што се предвидени во точка 1 став 1 од оваа 
одлука да к доставуваат на Народната банка на Србија 
податоци за состојбата на жирб-сметките. 

3. Народните банки се должни секој работен ден по 
приемот на податоците од точ. 1 и 2 на оваа одлука, а нај-
доцна до 12 часот, преку телефакс, телекс или телефон тие 
податоци да и ги достават на Народната банка на Југосла-
вија, и тоа посебно за секоја банка. в 
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4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на доставување и 
за содржината на податоците за дневната ликвидност на 
банките и на другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 27/84 и 40/85), освен за банките што не 
се основале според одредбите на Законот за банките и за 
другите фзшансиски организации („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89), на кои таа одлука ќе се приме-
нува до рокот пропишан за нивното основање. 

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

О. бр. 151 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтја Гаспар^, с. р. 

1268. 
Врз основа на член 12 ст. 3, 4 и 5, член 16 и член 80 

став 1 точ. 7 и 10 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народ ните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 

СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89, 
55/89, 74/89 и 78/89), во називот на Одлуката по зборови-
те: „каматните Стапки“ се додаваат зборовите: „и за стап-
ките на надоместот“. 

2. По точка 7 се додава точка 7а која гласи: 
„7а. Банките што не ја'пресметале правилно или не ја 

Издвоиле во рокот задолжителната резерва, во смисла на 
прописот за задолжителна резерва, се должни да и платат 
на Народната банка на Југославија надомест за помалку 
пресметаниот или издвоениот износ на задолжителната 
резерва по стапка ада е за 50% поголема од есконтната 
стапка. 

Банките што користат средства на задолжителната 
резерва за одржување на својата дневна ликвидност се 
должни да 6 платат на Народната банка на Југославија 
надомест за користениот износ на средства од за-
должителната резерва по стапка која е за 20% поголема од 
есконтната стапка. 

Надоместот од ст. 1 и 2 на оваа точка банките го пре-
сметуваат и плаќаат месечно. Пресметката на надоместот, 
заедно со налогот за уплата на надоместот, банките ја 
поднесуваат до Службата на општественото книговодство 
до 10-ти во месецот за претходниот месец, истовремено со 
поднесувањето на пресметката на задолжителната резер-
ва. 

По исклучок од став 3 на оваа точка, ако надлежниот 
орган за контрола дополнително утврди неправилност во 
пресметувањето и издвојувањето на задолжителната ре-
зерва за изминатите пресметковни периоди, банките ќе 
состават посебна пресметка за плаќање на надоместот од 
став 1 на оваа точка на Народната банка на Југославија, и 
тоа за сите периоди во кои задолжителната резерва непра-
вилно е пресметана и издвоена. Таа пресметка со налогот 
за уплата на надоместот банката ја поднесува до Служба-
та на општественото книговодство во рок од 20 дена од 
кога е утврдена неправилноста односно во рокот што ќе 
го определи надлежниот орган за контрола. 

Еден примерок од пресметката на надоместот што 
банките го составуваат во смисла на ст. 3 и 4 од оваа точ-
ка, заедно ср копија на налогот за плаќањето на надомес-
тот, и се доставува и на народната банка на републиката 

односно на народната банка на автономната покраина ко-
ја врши контрола на пресметката и наплатата. 

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

О. бр. 152 
13 декември 1989 година 
Белград 

1269. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 3, член 22 и член 80 

став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југосла-
вија 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 НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУ-

ВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 
, 1. Банката која на жиро-сметката нема доволно сред-

ства за одржување на својата ликвидност користи сред-
ства од задолжителната резерва кај Народната банка на 
Југославија, и тоа: 

1) за намирување на обврските на банката во соглас-
ност со одредбите на чл. 111 и 118 од Законот за Службата 
на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 
57/89); 

2) за исплата односно покритие на веќе исплатените 
штедни влогови, вклучувајќи ги исплатите по тековните и 
жиро-сметките на граѓаните. 

2. Средствата на задолжителната резерва на банката, 
во смисла на оваа одлука, се користат на тој начин што 
Службата на општственото книговодство ги прима и из-
вршува налозите на банката што гласат на жиро-сметката 
на банката за намените од точка 1 на оваа одлука и ако за 
нивното извршување нема доволно средства на нејзината 
жиро-сметка, под услов за соодветен износ да има сред-
ства на сметката на задолжителната резерва на банката и 
да се исполнети условите од член 111 став 3 на Законот за 
Службата на општественото книговодство за користење 
на тие средства, а покритието на средствата што недости-
гаат на жиро-сметката на банката се врши на начинот и 
под условите пропишани во член 111 на Законот за 
Службата на општственото книговодство. 

3. Известувањето на народната банка на републиката 
односно на народната банка на автономната покраина и 
на Народната банка на Југославија за користење на сред-
ствата на задолжителната резерва, како и враќањето на 
тие средства се врши во согласност со одредбите на член 
111 став 5 и член 112 од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство. 

4. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот и условите на ко-
ристење на задолжителната резерва на' банките за 
одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 57/85 и 25/89). 

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

О. бр. 153 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспар!!, с. р. 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтја Гаспарк, с. р. 



Петок, 15 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2003 

1270. 
Брз основа на член 20 став 1 точка 2, член 21 став 2 и 

член 80 став 1 точка 12 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), 
Советот на гувернериве донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ИЛАС-
МАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА 

СРЕДСТВАТА НА БАНКИТЕ ПО РОДНОСТ 
1. Заради усогласување нз структурата на пласмани-

те според роковите за втасување со структурата на изво-
рите на средствата по нивната рочност, банките се должни 
од вкупните краткорочни извори на средства најмалку 
85% да користат за вкупните краткорочни пласмани со 
рок на враќање до една година. 

2. Под вкупни краткорочни извори на средства, во 
смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат сред-
ствата искажани во вкупната краткорочна пасива на би-
лансот на банката, намалени за средствата за станбена из-
градба, а под вкупни краткорочни пласмани се подразби-
раат пласманите искажани во вкупната краткорочна акти-
ва на ТОЈ биланс. 

3. Под банки, во смисла на оваа одлука, се подразби-
раат банките основани според одредбите на Законот за 
банките и другите финансиски организации („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89). 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за усогласување на структу-
рата на пласманите со структурата на изворите на сред-
ствата на банките по рочност („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 25/81, 51/81, 57/82, 69/82, 6/83, 10/83 и 52/83). 

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

О. бр. 154 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гасови, с. р. 

1271. 
Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 точка 9) 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), во согласност со одредбите од Одлуката за целите 
и задачите на заедничка монетарна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88,40/89,60/89 и 70/89), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕЕСКОНТНН КРЕДИТИ 

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, 41/89, 45/89, 55/89, 63/89 и 67/89), во 
точка 4 став 1 зборовите: „акцептен налог“ се заменуваат 
со зборовите: „бланко акцептирана меница“. 

2. Во точка 11 ставот 2 се менува и глен: 
„Кредитите од став 1 на оваа точка банките им ги да-

ваат на претпријатијата - производители на стоки и услу-
ги за извоз, врз основа на договор склучен со странски на-
рачувач, односно договор склучен со извозник кој пре-

тходно склучил договор со странски нарачувач - кога про-
изводителот на стоките не е непосреден извозник“. 

3. Во точка 27 став 3, во четвртиот ред одоздола, по 
зборовите: „примарната емисија“ запирката се заменува 
со точка, а текстот до крај се брише. 

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

О. бр. 155 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Матеја Гаснарк, с. р. 

1272. 
Врз основа на член 80 став 1 точка 5 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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ФОРМИРА ПОСЕБНАТА 
РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА БАНКИТЕ И ЗА МИ-

НИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ТАА РЕЗЕРВА 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за условите под кои се фор-
мира посебната резерва на ликвидноста на банките и за 
минималниот износ на таа резерва („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 19/86 и 35/88). 

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

О. бр. 156 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

М т ј а Гаснава, с. р. 

1273. 
Врз основа на член 80 став 1 точка 5 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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА РЕ-
ЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за начинот и условите на ко-
ристење на резервниот фонд на банките за одржување на 
нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
57/85 и 25/89), освен за банките што не се основале според 
одредбите на Законот за банките и другите финансиски ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 40/89), на 
кои таа одлука ќе се применува до рокот пропишан за ни-
вното основање. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 157 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнт ја Гаспар!!, с. р. 

1274. 
Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 

точка 6 од Законот за Народната 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 гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 47/89,63/89 и 74/89) во точка 2 по став 2 се до-
дава став 3, кој гласи: 

„По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, 
банките на жиро-сметките и депозитите на општествецо-
-политичките заедници ќе пресметуваат и издвојуваат за-
должителна резерва по стапка од 5%". 

2. Прва пресметка односно издвојување на за-
должителната резерва според одредбите на оваа одлука, 
банките ќе извршат на П јануари 1990 година според рро-
сечната состојба на депозитите во текот на декември 1989 
година. 

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

О. бр. 158 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтја Гасзгарц, с. р. 

1275. 
Врз основа на член 80 став 1 точка 5 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 ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
КУПУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕД-

НОСТ ОД СТРАНА НА НАРОДНАТА БАНКА НА, 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за купување на определени 
хартии од вредност од страна на Народната банка на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83,66/84, 19/86, 
87/87, 19/88,37/88, 55/88 и 59/88). 

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

О. бр. 159 
13 декември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтјз Гаснава, с. р. 

1276. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 13/73, 9/76, 63/86 и 44/89), во врска со од-
редбата од редниот број 7 (39) на Програмата на статис-
тичките истражувања од интерес за целата земја за 1990 
година - оддел I. Нови истражувања, Област Статистика 
на сообраќајот и врските, која е составен дел на Одлуката 
за утврдување на Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/89), директорот на Со-
јузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-
ЖУВАЊА „ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕТОТ НА ВОЗИЛА ВО 
МЕЃУНАРОДНИОТ ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ - ПРО-

БНО ВО 1990 ГОДИНА“ 
1. Статистичкото истражување „Пријава за прометот 

на возила во меѓународниот друмски сообраќај - пробно 
во 1990 година“ ќе се спроведе во периодот од 1 јануари до 
31 декември 1990 година. 

2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова ре-
шение ги поднесуваат шпедитерските работни организа-
ции и Сојузната управа за царини - царинските испостави. 

3. Со истражувањето од точка 1 на оваа решение ќе се-
соберат податоци за: бројот на друмските товарни возила 
во извозот, увозот и транзитот на стоки, по земјите на ре-
гистрацијата на возилата, по земјите на натоварот и исто-
варот на стоки; бројот на товарните возила, по главните 
меѓународни и друмски правци во СФРЈ и според видови-
те на превозот и видовите на возила; прометот на стоки 
во меѓународниот друмски сообраќај по земјите на регис-
трацијата на возилата со кои е извршен превоз во извозот, 
увозот и транзитот, по земјите на натоварот и земјите на 
истоварот на стоките, како и според видовите на стоки; 
бројот на југословенските возила во јавниот сообраќај и 
сообраќајот за сопствени потреби, по земјите на натова-
рот и истоварот на стоките и видот на сообраќајот; иско-
ристеноста на дозволите на возилата со странска регис-
трација, по земјите на регистрацијата на возилата. 

4. Истражувањето, од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата и т обрасците што ќе ги ут-
врди Сојузниот завод за статистика. 

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение rb спро-
ведува Сојузниот завод за статистика. 

6. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели. 

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

Бр. 001-4484/1 
4 декември 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгиша Групковиќ с. р. 
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1277. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластувањето 

за донесување одлука за усогласување на паричниот надо-
мест за телесно оштетување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
64/89) во врска со член 67 став 2 од Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈЌ, бр. 7/85,74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ 
ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА 
НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ 

ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Паричниот надомест за телесно оштетување се 

усогласува со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 ноември 1989 годи-
на се зголемува за процентот за кој се зголемени личните 
доходи на активните воени лица од соодветен чин. 

2. Усогласување на паричниот надомест според оваа 
одлука ќе се изврши по службена должност без донесува-
ње на поединечни решенија. 

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

„5, 20 и 30" се заменуваат со 

Бр. 92-1 
27 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата 

за социјално осигурување на 
воените осигуреници ^ 

полковник: 
д-р Славко Покорило, с. р. 

1278. 
Врз основа на член 244 став 2 алинеја трета од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и на Амандман XXXIX на Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Србија, Собранието на Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Саборот 
на Социјалистичка Република Хрватска и Собранието на 
Социјалистичка Република Црна Гора склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИНСТВЕНАТА 
ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СУДСКИ-

ТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 
Во Договорот за единствената емисија на админис-

тративните и судските таксени марки („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/85) во член 2 став 1 апоените: „2,4, 5,10,20, 
30, 50, 100 и 200" се заменуваат со апоените: „500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000, 20.000 и 50.000". 

Во став 2 апоените: „2, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 100 и 200" 
се заменуваат со апоените: „500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.ООО, 
20.000 и 50.000". 

Член 2 
Во член 3 став 1 зборовите: „во линиски печат“ се за-

менуваат со зборовите: „во офсет-техника". 
Во став 2 бројот: „38" се заменува со бројот: „37,50". 
Во став 3 бројот: „33" се заменува со бројот „32,50". 

Член 3 
Во член 4 точка 2 апоените: „4, 10 и 100" се заменува-

ат со'апоените: „500 и 1.000". 

Во точка 3 апоените: 
апоените: „2.000 и 5.000". 

Во точка 4 апоените: „2, 50 и 2001 

апоените: 10.000, 20.000 и 50 000". 
Во точка 5 став 1 алинеја прва апоенот: „2" се замену-

ваат со апоенот: „500" алинеја втора апоенот: „4" - со 
апоенот: „1.000", алинеја трета апоенот: „5" - со апоенот: 
„2.000", алинеја четврта апоенот: „10" -
„5.000", алинејата петта апоенот: „20" -
„10.000", алинеја шеста апоенот: „30" -
„20.000", алинеја седма апоенот: „50" -
„50.000". 

Осмата и деветтата алинеја се биршат. 

се заменуват со 

со апоенот: 
со апоенот: 
со апоенот: 
со апоенот: 

Член 4 
Во член 5 точка 2 апоените: „10,100 и 200" се замену-

ваат со апоените: „10.000, 20.000 и 50.000". 
Во точка 3 апоените: „5, 25 и 30" се заменуваат со 

апоените: „500 и 5.000". 
Во точка 4 апоените: „2, 15 и 50" се заменуваат со 

апоените: „1.000 и 2000". 
Во точка 5 став 1 алинеја прва апоенот: „2" се замену-

ва со апоенот: „500", алинеја втора апоенот: „5" - со апое-
нот: „1.000", алинеја трета апоенот: „10" - со апоенот: 
„2.000", алинеја четврта апоенот: „15" - со апоенот: 
„5.000", алинеја петта апоенот: „25" - со апоенот: 
„10.000", алинеја шеста апоенот: „30" - со апоенот: 
„20.000", алинеја седма апоенот: „50" - со апоенот: 
„50.000". 

Осмата и деветтата алинеја се биршат. 

Член 5 
Член 12 се менува и гласи: 
„Учесниците на Договорот се согласни администра-

тивните и судските таксени марки на единствената емиси-
ја во апоени од 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 и 
50.000 динари, утврдени со овој договор, да бидат пуште-
ни во оптек најдоцна до 30 април 1990 година. 

Учесниците на Договорот се согласни администра-
тивните и судските таксени марки што се наоѓаат во оптек 
да важат до нивниот потрошок, а најдоцна до 30 април 
1990 година. 

,Службен лист на 
Член 6 

Овој договор ќе се објави во 
СФРЈ“. 

Член 7 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на собранијата на републиките и 
на собранијата на автономните покраини. 

За Собранието на СР Босна и Херцеговина 
Милан ЈОЕИЧИЌ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија 
Методија Тошевски, с. р. 

За Собранието на СР Словенија 
Мартин Млинар, с. р. 

За Собранието на СР Србија) 
Милан Шкрбиќ, с. р. 

За Собранието на САП Војводин^ 
Синиша Филиоовиќ, с. р. 

j 
За Собранието на САН Косово. 

Гарип Хаџнин, с. р. 

За Саборот на СР Хрватска 
Божидар Натовина, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора 
Милан Букчеви^, р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Самоуправната спогодба за из-
мени и дополненија на Самоуправната спогодба за начи-
нот и постапката на користење на здравствена заштита 
надвор од подрачјето на самоуправната интересна заедни-
ца на здравственото осигурување и здравството на која 
осигуреникот и припаѓа, објавена во „Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 78/89, се поткрала долунаведената грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 

.ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НАДВОР ОД ПОДРАЧЈЕТО 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА“ ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВОТО 

НА КОЈА ОСИГУРЕНИКОТ Л ПРИПАЃА 

Во преамбулата по зборовите: „Самоуправната инте-
ресна заедница на здравствената заштита и здравственото 
осигурување на САН Косово“ по грешка се изоставени 
зборовите: „Сојузот на самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување на Хрват-
ска“. 

Од „Службен лист на СФРЈ“, Белград, 11 декември 
1989 година. 

По извршеното срамнување со. изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за посебната такса на 
увезени стоки за определени производи, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 69/89, се потерала грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
, НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ 

СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точка 1 по тар. ознака 0201.102 треба да се додадат 

по грешка испуштените тар. ознаки: 

„0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.202 - - јунешко: 
0201.2021 компензирани четврти“ 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 11 декември 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдена дека во текстот на Одлуката за определување на 
земјоделските и прехранбените производи за кои при уво-
зот се плаќа посебна давачка за определени производи, об-
јавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/89, се потерала 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ 
ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ОП-

РЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точка 1 по тар. ознака 0201.102 треба да се додадат 

по грешка испуштените тарифни ознаки: 

„0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.202 - - јунешко 
0201.2021 компензирани четврти“ 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград 11 декември 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за посебната давачка 
за израмнување на даночното, ,оптоварување на увезени 
стоки за определени производи, објавена во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/89, се потерала грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА ИЗ-
РАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ 
НА УВЕЗЕНИ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Во точка 1 по тарифната ознака 0201.102 треба да се 
додадат по грешка испуштените тар. ознаки: 

„0201.20 - Други парчиња со коски: 
0201.202 - - јунешки: 
0201.2021 компензирани четврти“ 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 11 декември 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за височината на по-
себната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи објавена во „Службен лист на СФРЈп, бр. 73/89 
се потпаднаа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА 
ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точка I под редниот број 1 во колона 5 наместо 

бројот: „143.560" треба да стои бројот: „121.300" на сите 
три места, а наместо бројот: „161.600" - бројот: „137.000". 

Под редниот број 5 во колоната 5 наместо бројот: 
„315.830" треба да стои бројот: „137.890", наместо бројот: 
„236.870" - бројот: „122.820" на обете места, наместо бро-
јот: „423.210" - бројот: „184.870", наместо бројот: 
„362.570" - бројот: „158.260", наместо бројот: „484.480" -
бројот: „211.490", умеете броја „289.930" - бројот: 
„126.610", наместо бројот: „317.400" - бројот: „164.690", 
наместо бројот: „282.580" - бројот: „146.480", наместо 
бројот: „352.700" - бројот: „182.900", наместо бројот: 
„226.000" - бројот „117.180", наместо бројот:, „564.280" -
бројот: „246.490", наместо бројот: „483.400" - бројот: 
„211.010", наместо бројот: „645.970" - бројот: „282.000", 
наместо бројот: „386.570" - бројот: „168.810", наместо 
бројот: „423.200" - бројот: „219.590", наместо бројот: 
„376.770" - бројот: „195.310", наместо бројот: „470.270" -
бројот: „243.870", наместо бројот: „301.300" - бројот 
„156.240", наместо бројот: „457.980" - бројот: „237.490". 

Под редниот број 6 во колоната 5 наместо бројот: 
„221.080" треба да стои бројот: „96.520", наместо бројот: 
„165.800" - бројот: „85.980" на обете места, наместо бро-
јот: „296.250" - бројот: „129.410", наместо бројот: 
„253.800" - бројот: „110.780", наместо бројот: „339.140" -
бројот: „148.040", наместо бројот: „202.950" - бројот: 
„88.630", наместо бројот: „222.180" - бројот: „115.280", на-
место бројот: „197.800" - бројот: „102.540", наместо бро-
јот: „246.890" - бројот: „128.030", наместо бројот: 
„158.200" - бројот: „82.030", наместо бројот: „240.460" -
бројот: „124.690", наместо бројот: „395.000" - бројот: 
„172.540", наместо бројот: „338.380" - број: „147.710", на-
место бројот: „452.180" - бројот: „197.400", наместо бро-
јот: „270.600" - бројот: „118Л70", наместо бројот: 
„296.240" - бројот: „153.710", наместо бројот: „263.740" -
бројот: „136.720", наместо бројот: „329.190" - бројот: 
„170.710, наместо бројот: „210.910" - бројот: „109.370", а 
наместо бројот: „320.590" - бројот: „166.240". 

Под редним бројем 7 у колони 5 наместо бројот: 
„279.840 треба да стои бројот: „152.650", наместо бројот: 
„408.560" - бројот: „222.870", наместо бројот: „367.700" -
бројот: „200.580", наместо бројот: „195.890" - бројот: 
„106.860", наместо бројот: „286.000" - бројот: „156.010", а 
наместо бројот: „257.390" - бројот: „140.400". 



Петок, 15 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2003 

Во точката 4 наместо зборовите: „наредниот ден од 
денот“ треба да стојат зборовите: „со денот“, а по зборот: 
„СФРЈ“ треба да се додадат по грешка испуштената за-
пирка и зборовите: „а ќе се применува наредниот ден од 
денот на влегувањето во сила“. 

Од Сојузниот секретаријат за трговија, Белград, 14 
декември 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за каматните стапки на Народната банка 
на Југославија, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 
74/89, се поткрала долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во точка 2 наместо зборовите: „во распон ± 10% од 

стапката“ треба да стојат зборовите: „во распон ± 10% 
над стапката“. 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 6 де-
кември 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Уредбата за канцелариското ра-
ботење на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации, објавена во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/89, 
се поткрале долунаведените грешки, та се дава ^ 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во член 1 став 4 наместо броевите: „1 и 2" треба да 

стојат броевите: „2 и 3". 
2. Во член 2 наместо зборот: „архивски“ треба да 

стои зборот:„архивирани". 
3. Во член 7 став 1, член 8, член 17 став 3 и член 21 

став 2 наместо зборовите: „старешината на сојузниот ор-
ган на управата односно на сојузната организација“ треба 
да стојат зборовите: „функционерот што раководи со со-
јузниот орган на управата односно со сојузната организа-
ција“. 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, 8 декември 1989 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1255. Закон за средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 
1990 година (Пречистен текст) 2001 

1256. Одлука за износот на испратнината при зами- , 
нување во пензија 2004 

1257. Одлука за надоместот за вршење на определе-
ни функции во Собрането на СФРЈ 2004 

1258. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за Југословенската комисија за соработка со 
Организацијата на обединетите нации за про-
света, наука и култура (УНЕСКО) 2005 

1259. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за квалитетот на семето на земјо-
делски растенија 2005 

Страна 

1260. Правилник за начинот и постапката за уплата 
на пазарот по основ на примените чекови од 
граѓаните 2005 

1261. Правилник за измени на Правилникот за ца-
ринската постапка во патничкиот промет - 2006 

1262. Правилник за здравствените услови за врше-
ње работи на воздухопловниот и другиот 
стручен персонал и за посебните услови за 
вршење на лекарски прегледи на воздухо-
пловниот и другиот стручен персонал што 
треба да ги исполнуваат здравствените орга-
низации на здружен труд 2006 

1263. Упатство за критериумите за користење на 
средствата за отстранување на последиците 
од елементарните непогоди (град и бура) во 
Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина 2016 

1264. Одлука за кредитирање на банките за 
одржување на дневната ликвидност 2 0 ^ 

1265. Одлука за начинот на одржување на мини-
малната ликвидност на банките 2016 

1266. Одлука за посебната резерва на ликвидноста 
на Поштенската штедилница 2011 

1267. Одлука за начинот на доставување и за 
содржината на податоците за дневната лик-
видност на банките и на другите финансиски 
организации 201.1 

1268. Одлука за дополненија на Одлуката за камат-
ните стапки на Народната банка на Југосла-
вија 2018 

1269. Одлука за начинот и условите на користење 
на задолжителната резерва на банките за 
одржување на нивната дневна ликвидност - 2018 

1270. Одлука за усогласување на структурата на 
пласманите со структурата на изворите на 
средствата на банките во рочност 2019 

1271. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за давање на реесконтни кредити 
на банките во 1989 година 2019 

1272. Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за условите под кои се формира посебната 
резерва на ликвидноста на банките и за мини-
малниот износ на таа резерва 2019 

1273. Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за начинот и условите на користење на ре-
зервниот фонд на банките за одржување на 
нивната дневна ликвидност 2019 

1274. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија 2020 

1275. Одлука за престанок на важењето на Одлука-
та за купување на определени хартии од вред-
ност од страна на Народната банка на Југо-
славија 2020 

1276. Решение за спроведување на статистичкото 
истражување „Пријава за прометот на возила 
во меѓународниот друмски сообраќај - про-
бно во 1990 година 2020 

1277. Одлука за усогласување на паричниот надо-
мест за телесно оштетување со движењето на 
номиналните лични доходи на активните вое-
ни лица 2021 

1278. Договор за измени на Договорот за единстве-
ната емисија на административните и судски-
те таксени марки 2021 

Исправка на Самоуправната спогодба за измени и 
дополненија на Самоуправната спогодба за на-
чинот и постапката за користење на здравстве-
ната заштита надвор од подрачјето на самоуп-
равната интересна заедница на здравственото 
осигурување и здравството на која осигурени-
кот и припаѓа 2022 

Исправка на Одлуката за посебната такса на увезе-
ни стоки за определени производи 2022 
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Страна 
Исправка на Одлуката за определување на земјо-

делските и прехранбените производи за кои 
при увозот се плаќа посебна давачка за опреде-
лени производи 2022 

Исправка на Одлуката за посебната давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на уве-
зени стоки за определени производи - 2022 

Исправка на Наредбата за височината на посебната 

Страна 
давачка при увозот на земјоделски и прехран-
бени производи - 2022 

Испаравка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за каматните стапки на Народната 
банка на Југославија 202 3 

Исправка на Уредбата за канцелариското работење 
на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации 2023 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Утврдувајќи ја претплатата цена на службените гласила на федерацијата за 1990 година, 

Советот на НИУ Службен лист на СФРЈ се раководеше, пред се, од бројот и обемот на продукци-
јата на изданијата на службените гласила. 

Во 1990 година се проценува дека ќе бидат издадени, покрај 52 редовни броеви, уште околу 
35 вонредни броеви. Процената се заснова на искуствата од 1989 година и врз основа на предвиде-
ната законодавна активност на Собранието на СФРЈ и на СИС. 

Советот на Установата, во тој случај, ја имаше предвид на цената на печатарските услуги и 
на репроматеријалот, а пред сЅ на хартијата, како и цената на енергијата, ПТТ услуги и друго. 
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