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

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.900 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефон«: Централа 650-155; Уредииш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; и -

лекс 11756 

703. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88 и 31/88), врз основа на усогласе-
ните ставови со надлежните републички и покраински ор-
гани, Сојузниот извршен совет доведува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

Член 1 
На прометот на производите од точ. 1, 2, 9 и 10 од 

тар. бр. 2 на Тарифата на основниот данок на промет, ос-
новниот данок на промет на производи се плаќа, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ-86 
- МБ-98 
- БМБ-95 

2) дизел-! Јриво: 
-Д -1 
- Д - 2 
-Д-3 

103,0161% 
82,2574% 
67,5140% 

95,6262% 
92,2370% 
91,2149% 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно специјално (ЛС), ако се продава исклучиво за за-
гревање на станови, станбени згради, станбени простории, 
хотели и други угостителски објекти односно за горење на 
индустриски печки, и тоа: 

- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 8,6016% 
- масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 8,7852% 
4) масло за горење - мазут и тоа: лесно (Л), средно 

(С), тешко (Т), екстра тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно 
(НСЛ), нискосулфурно средно (НСС) и нискосулфурно 
тешко (ИСТ) и тоа: 11,1584%, 

Член 2 
Со данот на влегувањето на оваа уредба во сила пре-

станува да важи Уредбата за заголемување, намалување 
односно укинување на стапките на основниот данок на 
промет на нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/88). 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 322 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

704. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на нафтени деривати ги формираат 
цените на нафтени деривати во прометот со примена на 
стапки за покритие на трошоците од оваа одлука на на-
бавната цена утврдена со Одлуката за разработка на заед-
ничките елементи за формирање на цените на нафтата, 
земниот гас, дериватите на нафта и минералните мазива 
на која Сојузиот извршен совет даде согласност со Реше-
нието Е. п. бр. 325 од 8 септември 1988 година, и тоа за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло-дизел-гориво: Д-1, Д-2 
и Д-3; масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) и масло за горење лесно специ-
јално (ЛС) до 12,63% 

2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78% 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискосулфурно (СНС), 
тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) до 4,20% 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите млазни горива се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на млазно го-
риво (ГМ-1) 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевководи) до 3,40 

6) битумен за патишта (БИТ-200В до 5,26% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битумен (БИТ-

' 7) авио-бензин (АБ-80/87) до 10,55% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авио-бензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авио-бензини 
(АБ-80/87). 

8) базно масло (1.У.90) до 6,32% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базни масла 
(1.У.90) според индексот на вискозитетот 

9) аромата: бензен, толуен, 0-ксилен„ 
МП-ксилен и етил-бензен до 5,22% 

10) специјален бензин за маслодајни кул-
тури до 6,56% 

11) специјален бензин за гума до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијален бензин за гума 

12) медицински бензин до 6,56% 
13) \ућке-шпиритус 140/200 до 5,56% 
14) петрол-кокс-калциниран регулар до 6,56% 
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Учеството за покритие на трошоците на 
прометот на другите видови петрол-кокс се 
формира во паритет со учеството за покри-
тие на трошоците на прометот на петрол-
-кокс-калциниран регулар 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 6,56% 

16) парафин, кристален беден до 6,56% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафин, криста-
лен белен. 

17) рафинати и дестилати-вретенски 
дестилат (ВЕД) до 5,56% 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенски дестилат (ВЕД). 

18) минерални мазива до 12,16% 
19) течен гас: 

а) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на мало во 
боци, контејнери и садови-резер-
воари што се вградени во мотор-
ни возила до 15,02% 

б) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
во боци, контејнери и резервоари 
од кои се полнат садови - резер-
воари што се вградени во мотор-
ни возила, како и за покритие на 
трошоците на прометот на голе-
мо - ако се врши испорака во ста-
билни резервоари и преку цевко-
води, освен ако се врши испорака 
на индустриски потрошувачи, по-
лнилници и фарми до 10,51% 

в) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо, 
ако се врши испорака на индус-
триски потрошувачи, полнилни-
ци и фарми во стабилни резервоа-
ри и преку цевководи до 6,3% 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, 
СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ-1), ако тие произво-
ди ги набавуваат од домашно производство и од увоз, 
можат цените на тие производи да ги формираат така што 
на просечната набавна цена и го додаваат учеството за по-
критие на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формира врз основа на набавките цени и количи-
ните од домашно производство и од увоз, кои се остваре-
ни во периодот од последната промена на просечната на-
бавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна 
набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и оства-
рените позитивни или негативни разлики од периодот од 
последната промена на просечната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку на секои три месеци. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на течен гас можат на просечната набавна цена 
на течен гас да го засметаат како зависен трошок, износот 
за покритие на полнењето со течен гас на боци, контејнери 
и садови - разервоари, што се вградени во моторни вози-
ла, до 15,02% од таа цена. 

2. Ако во прометот на нафтени деривати и минерал-
ни мазива учествува голем потрошувач што самостојно 
организира дистрибуција и промет на мало (Југословен-
ската народна армија), се применуваат 25% од утврдената 
стапка за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувавањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 

Е. п. бр. 321 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

705. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА И 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 
ВО ПРОМЕТОТ И НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА 
ЗЕМНИОТ ГАС 

1. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престануваат да важат Одлуката за определување на нај-
високото ниво на цените на нафтата и дериватите на на-
фта и за формирање на цените на тие производи во проме-
тот („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/88) и Одлуката за 
определување на највисокото ниво на цените на земниот 
гас („Службени лист на СФРЈ", бр. 47/88). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 323 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

706. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на дражвната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА КОЈ СЕ ДОДАВА КОН 

ЦЕНАТА НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 
1. Во Одлуката за утврдување на надоместот за па-

тишта кој се додава кон цената на дериватите на нафта 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/88) во точка I став 1 збо-
ровите: „со Одлуката за определување на највисокото ни-
во на цените на нафтата и дериватите на нафта и за фор-
мирање на цените на тие производи во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 47/88) се заменуваат со збо-
ровите: „со Одлуката за разработка на заедничките еле-
менти за формирање на цените на нафтата, земниот гас, 
дериватите на нафта и минералните мазива на која Сојуз-
ниот извршен совет даде согласнот со Решението Е. п. бр. 
325 од 8 септември 1988 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 324 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

707. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА 
БРОДОВИ И ПЛОВИЛА НА МОРЕТО И НА ВНАТ-
РЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА СО СРЕДСТВА ЗА ЗА-

ШТИТА ОД ВОЕНИ ДЕЈСТВА 
1. Во Одлуката за опремување на бродови и пловила 

на морето и на внатрешните пловни патишта со средства 
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за заштита од воени дејства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
55/75) во називот на Одлуката зборовите: „и пловила" се 
бришат. 

2. Во тон. 1 до 4 зборовите: „и пловила" се бришат. 
3.Точката 6 се менува и гласи: , 
„6. На бродовите, на кои за тоа постојат технички 

можности, мораат да се определат простории кои во слу-
чај на потреба, без конструктивни преправки, можат да се 
користат за деконтаминација на лица од нуклеарно-био-
лошко-хемиски дејства и за давање на прва помош. 

Постоењето на технички можности, во смисла на 
став 1 од оваа точка, го утврдува Југословенскиот регис-
тар на бродовите.". 

4. Точката 8 се брише. 
5. Во точка 10 зборовите: „со рок на важење од 12 ме-

сеци" се заменуваат со зборовите: „за опременоста на бро-
довите со средства за лична и колективна заштита на бро-
дот од воени дејства, со рок на важење од две години." 

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

Е.п. бр. 309 
9 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

708. 
Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со одредбата 
под 3 точка 1 на Одлуката за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царинската стапка однос-
но определувањето на царинската стапка „слободно" на 
увоз на опрема („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/87), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО БЕЗ 
ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 

1. На увозот на опрема што не се произведува во зем-
јата а која се користи за пречистување на вода за потреби-
те на населението, не се плаќа царина на производите од 
долунаведените тарифни броеви и тарифни ознаки од Ца-
ринската тарифа, и тоа: 

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

84.21 ' Центрифуги, вклучувајќи и центрифу-
ги за сушење; уреди за филтрирање и 
пречиствување на течности или гасо-
ви: 

8421.2 - Уреди за филтрирање и пречистува-
ње на течности: 

8421.21 — за филтрирање и пречистување на 
вода 

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се 
увезува ако се користи во организациите на здружен труд 
за пречистување на вода за потребите на населението. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува до 31 декември 1990 година. 

Е. п. бр. 326 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

709. 
Врз основа на член 268 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86), во спогод-
ба со директорот на Сојузниот завод за стандардизација, 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВ, МОТОР, 
ПРОПЕЛЕР, ПАДОБРАН, БАЛОН, ЗМЕЈ И ОПРЕМА 

НА ВОДЗУХОПЛОВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат хомологацијата 

на нов тип воздухоплов, мотор, пропелер, падобран, ба-
лон, змеј и опрема на воздухоплов, како и условите за из-
давање на хомологационен лист. 

Падобранот за кочење на воздухоплов, во смисла на 
овој правилник се смета како опрема на воздухопловот. 

Член 2 
Воен воздухоплов, мотор, пропелер, падобран, ба-

лон, змеј и опрема на воздухоплов што се проектирани, 
произведени односно испитани според тактичко-технички-
те барања на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
кои ќе се користат за намените од член 76 на Законот за 
воздушната пловидба, ако за тие намени не се хомологи-
рани, мораат да бидат подложени на хомологација во сог-
ласност со одредбите од овој правилник. 

Член 3 
Воен воздухоплов што се хомологира за намените од 

член 76 на Законот за воздушната пловидба, ако не ги ис-
полнува условите за распоредување во определени катего-
рии на воздухоплови од член 75 на Законот, се хомологи-
ра во соодветна категорија на воздухоплови со ограничу-
вање. 

Член 4 
На хомологација подлежи нов тип на воздухоплов, 

мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на возду-
хоплов, и тоа: 

1) кој е проектиран и изграден во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) кој е проектиран и изграден во странство, под ус-
лов да не е хомологиран и дека ќе биде запишан во Регис-
тарот на цивилните воздухоплови на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 5 
Пред хомологација на нов тип воздухоплов, мотор, 

пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на воздухоплов 
се врши хомологациона проверка на сите составни дело-
ви, склопови и потсклопови во согласност со техничките 
услови за пловидбеност односно со техничките услови за 
употреба. 

Член 6 
За нов тип воздухоплов, мотор, пропелер, падобран, 

балон, змеј и опрема на воздухоплов кој е проектиран и 
изграден во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, кон барањето за издавање на хомологационен 
лист, се поднесува техничка документација врз основа на 
која може да се утврди дали новиот тип на воздухоплов, 
мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на возду-
хоплов ги исполнува техничките услови за пловидбеност 
од определена категорија односно техничките услови за 
користење, и тоа: 

1) производствено-техничка документација; 
2) пресметки; 
3) извештаи за испитувањето. 
Врз основа на документацијата од став 1 на овој 

член, Сојузниот комитет за Сообраќај и врски оценува да-
ли се исполнети условите за извршување на првиот про-
бен лет на прототипот на воздухопловот, балонот и зме-
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јот односно на првата употреба на падобранот и опремата 
на воздухопловот. По првиот пробен лет односно прва 
употреба, се пристапува кон испитување во лет односно 
во воздух. 

За хомологацијата на нов тип воздухоплов, покрај 
документацијата од став 1 на овој член, мораат да се при-
ложат: 

1) хомологационен лист за вградени мотори и пропе-
лери; 

2) атести за вградена опрема и уреди; 
3) листа на податоци за техничките карактеристики 

на воздухопловот; 
4) предлог за начинот на користење на новиот тип 

воздухоплов со листа на минималната опрема (MEL) и 
упатство за неговото одржување. 

Сојузниот комитет за сообраќај и врски, на предлог 
од пондосителот на барањето за хомологација, го одобру-
ва упатството за начинот на користење на нов тип возду-
хоплов, мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опрема 
на воздухоплов со листата на минимална опрема (MEL). 

Член 7 
Производствено-техничката документација од член 6 

на овој правилник ја сочинуваат: 
1) конструктивните и производствените цртежи со 

димензиите на новиот тип воздухоплов, мотор, пропелер, 
падобран, балон, змеј и опрема на воздухопловот односно 
на нивните делови; 

2) податоците за видот и димензиите на материјалот 
што е користен за изградба односно за производство, до-
кументацијата за технолошките процеси на градење и 
монтажа и за функционалните испитувања и податоците 
за извршената контрола на квалитетот на градењето. 

Член 8 
Пресметките од член 6 на овој правилник ги сочину-

ваат: 
1) пресметките за определување на положбата на цен-

тарот на тежиштето и масата на новиот тип воздухоплов, 
балон и змеј; 

2) аеродинамичките пресметки, пресметките за ста-
билноста и управливоста на новиот тип воздухоплов, ба-
лон, змеј односно падобран; 

3) пресметките за цврстината, а по потреба, и пре-
сметките на аероеластичноста и на заморот на материја-
лот. 

Член 9 
Извештајот за испитувањето од член 6 на овој пра-

вилник содржи посебни извештаи за испитувањето на: 
1) макетата во аеоротунел; 
2) цврстината и крутоста; 
3) аероеластичноста; 
4) новиот тип воздухоплов, балон и змеј во лет; 
5) новиот тип мотор и опрема врз пробна маса; 
6) јачината на бучавата за новиот тип воздухоплов од 

сообраќајна категорија; 
7) новиот тип падобран со кукла и извештај за падоб-

ранските скокови. 
За воздухопловите од сообраќајна категорија, покрај 

извештајот за испитувањето од став 1 на овој член, се при-
лага и табела односно дијаграм на споредливите резулта= 
ти од пресметките и испитувањата. 

Член 10 
Хомолагационен лист што е издаден во странство се 

признава ако хомологацијата е извршена во согласност со 
техничките услови за пловидбеност односно со технички-
те услови за користење кои не се поблаги од југословен-
ските технички услови за пловидбеност односно од тех-
ничките услови за користење, како и во согласност со југо-
слесенските прописи за максимално дозволената јачина 
на бучавата и за количеството на димот при полетување и 
слетување на новиот тип воздухоплов. 

Барање за признавање на хомологационен лист изда-
ден во странство за нов тип воздухоплов, мотор, пропе-
лер, падобран, балон, змеј и опрема на воздухоплов што 
првпат се увезуваат во Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија може да поднесе носител на правото 
на располагање односно сопственик на нов тип воздухоп-
лов, мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на 
воздухоплов или странско лице. 

Кон барањето од став 2 на овој член мораат да се 
приложат хомологациониот лист издаден во странство 
(TYPE CERTIFICATE) и листата на податоци што е сос-
тавен дел на хомологациониот лист (TYPE CERTIFICA-
TE DATA SHEET), како и сета документација во врска со 
извршената хомологација. 

Член 11 
Хомологациониот лист се издава со неограничен рок 

на важење. 

Член 12 
Хомологациониот лист содржи: грб на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и назив „Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија", назив на 
органот на управата што го издал хомологациониот лист; 
законски основ за издавање на хомологациониот лист; 
податок за новиот тип воздухоплов, мотор, пропелер, па-
добран, балон, змеј и опрема на воздухоплов проектирани 
и изградени во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или во странство; број на хомологациониот 
лист; назив на органот односно организацијата на чие ба-
рање се издава хомологациониот лист; седиште на тој ор-
ган односно организација; изјава дека новиот тип возду-
хоплов, мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опрема 
на воздухопловот од определена категорија и намена за 
кој се издава хомологациониот лист ги исполнува технич-
ките услови за пловидбеност односно за користење пред-
видени со Законот за воздушната пловидба и со прописите 
донесени врз основа на тој закон; одредба за листата на 
технички податоци и ограничувања која е составен дел на 
хомологациониот лист; датум на почетокот на важење на 
хомологациониот лист, како и печат и потпис на овласте-
ното лице. 

Образецот на хомологациониот лист е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Образецот на хомологациониот лист се печати на 
еден од јазиците на народите и народностите на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на англис-
ки јазик. 

Член 13 
Ако врз хомологиран нов тип воздухоплов, мотор, 

пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на воздухоплов 
се изврши измена која битно менува некоја од карактерис-
тиките утврдени во текот на хомологацијата, се врши по-
вторна хомологација со донесување на дополненија на хо-
мологациониот лист. 

Ако врз хомологиран нов тип воздухоплов, мотор, 
пропелер, падобран, балон, змеј и опрема на воздухоплов 
се изврши измена која битно не влијае врз некоја од карак-
теристиките утврдени во текот на хомологацијата, не се 
врши дополнение на хомологациониот лист. 

Кон барањето за дополнение на хомологациониот 
лист, по потреба, се поднесува цела техничка документа-
ција за извршените измени односно извештај за извршени-
те испитувања. 

Член 14 
Имателот на хомологационен лист за југословенски 

тип на воздухоплов, мотор, пропелер, падобран, балон, 
змеј и опрема на воздухоплов ги има следните права: 

1) да врши сериско производство; 
2) да поднесе барање за добивање дозвола за измена 

врз воздухопловот, моторот, пропелерот, падобранот, ба-
лонот, змејот и опремата на воздухопловот; 

3) да добие уверение за пловидбеност на воздухопло-
вот, моторот, пропелерот, балонот и змејот, дозвола за 
користење на падобранот и уверение за исправноста на 
опремата на воздухопловот за извоз. 

Имателот на хомологациониот лист од став 1 на овој 
член е должен да следи како се користи воздухопловот, 
моторот, пропелерот, падобранот, балонот, змејот и опре-
мата на воздухопловот и до Сојузниот комитет за сообра-
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ГРБ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузен комитет за сообраќај и врски 

SOCIJALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 
Federal Comittee for Transportation and Communications 

Врз основа на член 86 ст. 3 и 4 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/86) се издава 

In accordance with the article 86. para 3. and 4. of the Air Navigation Act („Official Gazette of 
SFR of Yugoslavia", No. 45/86) in being issued 

ХОМОЛОГАЦИОНЕН ЛИСТ 
TYPE CERTIFICATE 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИ / СТРАНСКИ ТИП 
FOR YUGOSLAV / FOREIGN TYPE OF 
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кај и врски да поднесе на одобрение предлог за соодветна 
задолжителна измена, ако е тоа потребно поради безбед-
ност на воздушната пловидба. 

Член 15 
Трошоците за хомологација ги поднесува подносите-

лот на барањето за хомологација. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за хомологацијата на 
воздухоплов, мотор, елиса, падобран и опрема на возду-
хоплов („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/80). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1713/3 
13 мај 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор е. р. 

3) густината на тег како целина (хетероген тег или тег 
со затворена шуплина)* мора да биде таква што промена-
та на густината на воздухот од ± 10% во однос на усвое-
ната густина на воздухот која изнесува 1,2 kg/m3 да не 
предизвика грешки поголеми од една четвртина од грани-
цата на дозволената грешка за тој тег; 

4) регулирањето на тег на номиналната маса е по-
стапка со која масата на тој тег мерена на воздух се дове-
дува во границите на дозволените грешки за класата на 
точност на која тој тег и припаѓа; 

5) граници на дозволена грешка се најголемото пози-
тивно или негативно отстапување на масата на тегот од 
номиналната маса во рамките на која тегот се смета за ис-
правен; 

6) мерење на маса е споредување со исправни тегови 
или директно отчитување врз вагата без корекција на воз-
душниот притисок; 

7) мерење на масата за научни потреби, како и за спе-
цијални цели, е мерење што се врши со корекција на воз-
душниот притисок заради утврдување на разликата на 
воздушниот притисок на мерената маса и на воздушниот 
притисок на употребуваните тегови. 

Член 5 
Номиналната маса на теговите мора да биде изразе-

на во форма H0 k , 2-10к или 5П0к kg, каде што k е цел број, 
позитивен, негативен или нула. 

Член 6 ! 

Теговите можат да бидат во гарнитури кои мораат да 
бидат составени на следниот начин: 

1) (1, 1, 2, 5) - 10k kg; 
2) (1,1, 1,2, 5) • 10k kg; 
3) (1, 2, 2, 5) • 10k kg; 
4) (1, 2, 2, 2, 5) • 10k kg, каде што k е цел број, позити-

вен, негативен или нула. 

Член 7 
Според намената, теговите се делат на тегови со кла-

са на точност Ei, Е2, Fi, Mi и Мг, а во прилогот 1 се дадени 
границите на дозволените грешки за прв и вонреден пре-
глед. 

Член 8 
Границите на дозволената грешка за периодичен пре-

глед се исти како и за прв преглед, освен за теговите од 
класа на точност Мг, кога можат да бидат и негативни за 
износот определен за првиот преглед во прилогот 1 од 
овој правилник. 

Член 9 
Ако теговите се во употреба границата на дозволена-

та грешка може да биде двапати поголема во однос на гра 
ницата на дозволената грешка определена во прилогот 1 
од овој правилник. 

Член 10 
Густината на материјалот од кој се прават тегови^ 

мора да биде таква што отстапувањето од ± 10% од до го 
верената густина на воздухот (1,2 kg/m3) да не предизвик 
грешка поголема од една четвртина од границата на де 
зволената грешка за тој тег. 

И. ТЕГОВИ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ Mz 

Член 11 
Според конструкцијата, теговите од класа на точнос 

Мг се делат на цилиндрични или паралелопипедни, а ( 
користат за мерење на стоки, производи и ел. 

1. Цилиндрични тегови 

Член 12 
Номиналните маси на цилиндричните тегови се: 1 

2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 
kg. 

710. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ТЕГОВИ СО ПО-

МИНАЛ НИ МАСИ ОД 1 mg ДО 50 kg 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови за тегови со номинална маси од 1 mg до 50 kg, (во на-
тамошниот текст: тегови), од класа на точност Ei, Ег, Fi, 
F2, Mi и М2. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.MT-1/1. 

Член 2 
Теговите од класа на точност Ei, Ег, Fi, F2 и Mi се ко-

ристат за преглед на ваги и тегови, а теговите од класа на 
точност Мг - само за мерење на стоки, производи и ел. 

Член 3 
Под тегови, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат материјализираните мери на маса, со пропишани 
метролошки особини и својства на конструкцијата (со 
форма, димензии, материјал, изработка, номинална маса 
и граница на дозволена грешка). 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, го 

имаат следното значење: 
1) номинална маса на тег е масата означена на тегот 

и е еквивалентна на масата на соодветен тег со густина од 
8000 kg/m3 при договорени услови (густина на воздухот 
1,2 kg/m3 и температура 20 °С); 

2) условната маса на тег т * и неговата условна густи-
на р = 8000 kg/m3, при густина на воздухот од 1,2 kg/m3 и 
температура од 20 °С, е во функција на стварната маса на 
тегот ш и н а неговата стварна густина р според следната 
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Член 13 
Цилиндричните тегови се изработуваат од едно пар-

че во форма на цилиндер, а во горниот дел имаат рамно 
копче за фаќање (прилог 2 на овој правилник). 

Член 14 
За изработка на цилиндрични тегови се допушта 

употреба на сите материјали со густина од 7.000 kg/m3 до 
9.500 kg/m3 и со цврстина која најмалку е еднаква на 
цврстината на леаниот месинг, со корозивност и кршли-
вост најмногу еднаква на корозивноста и кршливост на 
сивото леано железо. Површината на цилиндричниот тег 
треба да му одговара на квалитетот на површината на си-
вото леано железо што се лее во фин песок. 

За тегови со номинална маса помала од 100 g не може 
да се користи сиво леано железо. 

Член 15 
Цилиндричните тегови со номинална маса од 100 g 

до 10 kg мораат да имаат шуплина за регулирање на маса-
та. 

Цилиндричните тегови со номинална маса од 20 g и 
50 g можат да имаат шуплина за регулирање на масата. 

Цилиндричните тегови со номинална маса од 1 g до 
10 g немаат шуплина за регулирање на масата. 

При првото регулирање на масата на нови тегови, 
најмалку две третини од шуплината за регулирање на ма-
сата треба да останат празни. 

Шуплината за регулирање на масата се затвора со 
месинган чеп со навој или со месинган мазен диск. Месин-
ганиот чеп со навој има жлеб за одвртување, а месингани-
от мазен диск во центарот има дупка која служи за вадење 
на дискот. 

Осигурувањето на месинганиот чеп од одвртување и 
на дискот од вадење се зрши со оловна плочка, која се 
втиснува во горниот дел на шуплината за регулирање на 
масата, така што да го прекрие целиот чеп односно диск. 

Член 16 
Номиналната маса на тегот се означува со врежување 

или со леење на горната површина на тегот, а може да се 
означи и класата на точност Мг како и ознаката на произ-
водителот. 

Член 17 
Димензиите на теговите се дадени во прилозите 2а и 

2b зависно од постапката на леењето, а внатрешните ди-
мензии на шуплините за регулирање на масата се дадени 
ориентационо. 

Член 18 
Ако тегот не е изработен од материјал што не 'рѓосу-

ва неговата површина треба да биде заштитена од корози-
ја со слој отпорен на абење и удари. 

Член 19 
На оловната плочка, која го спречува одвртувањето 

на чепот односно вадењето на дискот кој ја затвора шуп-
ливата за регулирање на масата, мора да биде предвидено 
место за втиснување на жиг. 

2. Паралелопипедни тегови 
Член 20 

Номиналните Маси на паралелопипедните тегови се: 
5 kg, 10 kg, 20 kg и 50 kg. 

Член 21 
Паралелопипедните тегови се изработуваат од едно 

парче со правоаголна паралелопипедна форма, со валчес-
ти рабови и со крута дршка за фаќање според прилозите 
3-1 и 3-2. 

Член 22 
За изработка на паралелопипедни тегови се употребу-

ва сиво леано железо за целиот тег според прилогот 3-1 

или дршката се изработува од бесшевни челични цевки 
според прилогот 3-2. 

Член 23 
Теговите чија дршка е излеана мораат да имаат шуп-

лина за регулирање на масата прикажана во прилогот 3-1 
која има форма на конус. Шуплината за регулирање на ма-
сата се затвора со плочка од мек челик, која се осигурува 
со оловна плочка за да не се вади. 

Член 24 
Теговите чија дршка е од челична бесшевна цевка мо-

раат да имаат шуплина за регулирање на масата во внат-
решноста на таа цевка, според прилогот 3-2. 

Шуплината за регулирање на масата се затвора со 
месинган чеп со навој или со месинган мазен диск. Месин-
ганиот чеп со навој има жлеб за одвртување, а мазниот ме-
синган диск во центарот има дупка за вадење на дискот. 

Заради осигурување месинганиот чеп да не се одврту-
ва, а месинганиот мазен диск да не се вади, во кружниот 
жлеб или во внатрешниот навој на цевката се втиснува 
оловна плочка. 

Теговите се регулираат со ставање на метални мате-
ријали во шуплините за регулирање на масата. 

При првото регулирање на нови тегови, најмалку две 
третини од шуплината за регулирање на масата треба да 
останат празни. 

Член 25 
Номиналната маса на тег се означува со врежување 

или со леење на горната површина на тегот, а може да се 
означи и класата на точност М2, како и ознаката на произ-
водителот. 

Член 26 
Димензиите на теговите се дадени во прилозите 3-1 и 

3-2 зависно од постапката на леење, а внатрешните димен-
зии на шупливата за регулирање на масата се дадени ори-
ентационо. 

Член 27 
Ако тегот не е изработен од материјал што не 'рѓосу-

ва површината на тегот треба да биде заштитена од коро-
зија со слој отпорен на абење и удари. 

Член 28 
На оловната плочка на тегот која го спречува одврту-

вањето на месинганиот чеп односно вадењето на месинга-
ниот мазен диск кој ја затвора шуплината за регулирање 
на масата, мора да биде предвидено место за втиснување 
на жиг. 

III. ТЕГОВИ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ Mi 
Член 29 

Според конструкцијата, теговите од класа на точност 
Mi со номинална маса од 1 g до 50 kg можат да имаат ци-
линдрична или паралелопипедна форма и се користат за 
мерење на скапоцени метали, на фармацевтски производи 
и за контрола на ваги. 

Член 30 
Номиналните маси на теговите од класа на точност 

Mi се од 1 mg до 50 kg изразени во формата дадена во член 
6 од овој правилник. 

Формата на теговите од класа на точност Mi и одго-
вара на формата дадена во прилозите 2 и 3 на овој правил-
ник. 

Теговите од класа на точност Mi со номинална маса 
од 1 mg до 1000 mg, изработени од плочки мораат да ги 
имаат следните форми: 

1) теговите со номинална маса од 1 mg, 10 mg, 100 mg 
и 1.000 mg имаат форма на триаголник; 

2) теговите со номинална маса од 2 mg, 20 mg и 200 
mg имаат форма на четириаголник; 

3) теговите со номинална маса од 5 mg, 50 mg и 500 
mg имаат форма на петоаголник. 
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Теговите од класа на точност Mi со номинална маса 
од 1 mg до 1000 mg изработени од жица, се изработуваат 
како тегови: 

1) со номинална маса од 1 mg, It) mg, 100 mg и 1.000 
mg - од еден сегмент; 

2) со номинална маса од 2 mg, 20 mg и 200 mg - од два 
сегмента; 

3) со номинална маса од 5 mg, 50 mg и 500 mg - од пет 
сегменти. 

Член 31 
Теговите со номинална маса од 5 kg до 50 kg со пара-

лелопипедна форма од класа на точност Mi се изработува-
ат од метал или од легури чија корозивност и кршливост е 
помала или еднаква на корозивноста и кршливоста на си-
вото леано железо кое се лее во калапи во фин песок. 

Теговите со номинална маса од 1 g до 10 kg со цилин-
дрична форма од класа на точност Mi треба да бидат изра-
ботени од месинг или од материјал чии особини се слични 
на месинг. Површината на тегот гледана со слободно око 
не може да биде порозна и треба да биде полирана (измаз-
нета). Површината на грамските тегови може да се зашти-
ти од корозија со соодветен слој отпорен на абење и уда-
ри. 

Теговите со номинална маса од 0,5 kg до 10 kg наме-
нети за испитување на ваги можат да бидат изработени од 
сиво леано железо кое се лее во калапи во фин песок. 

Член 32 
Теговите од класа на точност Mi се регулираат со 

олово или со материјалот од кој се изработени. 
При првото регулирање на нови тегови, најмалку две 

третини од шуплината за регулирање на масата треба да 
останат празни. 

Шуплините за регулирање на масата се затвораат, а 
отворањето се спречува на ист начин како и при теговите 
од класа на точност Мг. 

Член 33 
Ознаките што се однесуваат на номиналната маса и 

буквата М се изработуваат релјефно или со врежување. 
При паралелопипедните тегови не е задолжително буква-
та М да се изработува релјефно или со врежување, туку е 
допуштен и некој друг начин. 

Се допушта наместо буквата М да се запише ознака-
та Mi. 

На теговите од плочки и жица не се ставаат ознаки. 
Заради разликување на теговите од исти номинални 

маси во една гарнитура, на теговите се ставаат една ѕвез-
дичка или две ѕвездички односно точки, а на теговите од 
жица - една кукичка или две кукички. 

Член 34 
Поединечни те! ови или гарнитури на тегови од 500 g 

треба да се наоѓаат во кутија (сандаче). 
Поединечни тегови или гарнитури на тегови кои се 

поголеми од 500 g можат да се наоѓаат во кутија (сандаче) 
или на подношка, како и поединечно, не заштитени. 

На поклопката на кутијата (сандачето) од став 1 на 
овој член треба да се наоѓа буквата М или ознаката Mi. 

IV. ТЕГОВИ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ Fi и F2 

Член 35 
Теговите од класа на точност Fi и F2 можат да имаат 

цилиндрична форма или форма на пресечен конус со глава 
за фаќање (за теговите Fi гл&ва не е задолжителна), а се ко-
ристат за преглед на тегови и ваги. 

Теговите од класа на точност Fi и F2 служат, по пра-
вило, како еталони во контролите на мери и скапоцени ме-
тали. 

Член 36 
Номиналните маси на теговите се од 1 mg до 50 kg из-

разени во формата дадена во член 6 од овој правилник. 
Формата на теговите може да биде цилиндрична (прилог 2 
на овој правилник) или во форма на пресечен конус, чија 

височина треба да му одговара на средниот пречник од-
носно да се наоѓа помеѓу три четвртини и пет четвртини 
од пречникот. 

Член 37 
Металот или легурата на металот од која се израбо-

тени теговите од класа на точност Fi треба да биде немаг-
нетна. 

Член 38 
Теговите од класа на точност Fi можат да бидат без 

копче за фаќање, но по форма мораат да бидат цилиндрич-
ни. 

Член 39 
Теговите од класа на точност Fi и F2 со номинална 

маса од 20 kg и 50 kg можат да имаат и специјални форми 
кои овозможуваат полесно ракување. 

Член 40 
Теговите од класа на точност Fi и F2 можат да имаат 

шуплина за регулирање на масата која се затвора со копче 
за фаќање или на некој друг начин. 

Член 41 
Површината на основата и на обвивката на теговите 

од класа на точност Fi и F2 мора да биде мазна и без не-
рамнина. 

Површината на теговите од класа на точност Fi и F2 
со номинална маса од 1 g до 50 kg може да биде заштитена 
со метална превлака отпорна на корозија. 

Член 42 
Ако теговите од класа на точност Fi и F2 имаат шуп-

лина за регулирање на масата, се регулираат со истиот 
материјал од кој се изработени. 

Зафатнината на шуплината за регулирање на масата 
не смее да биде поголема од една петтина од вкупната за-
фатнина на тегот. 

Член 43 
Теговите од класа на точност Fi се обележуваат со оз-

наката Fi, а на теговите од класа на точност F2 може да се 
запише ознаката F2 или F. 

Член 44 
Теговите од класа на точност Fi и F2 се ставаат во 

сандачиња на кои мораат да се наоѓаат следните натписи: 
1) класа на точност Fi или F2; 
2) фирма односно назив или знак на производителот; 
3) фабрички број и година на производство. 

V. ТЕГОВИ ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ Ei и Ег 

Член 45 
Номиналните маси на теговите од класа на точност 

Ei и Ег се од 1 mg до 50 kg изразени во формата дадена во 
член 6 од овој правилник. 

Теговите од класа на точност Ei и Ег со номинална 
маса од 1 g до 10 kg имаат цилиндрична форма и се изра-
ботуваат од едно парче без шуплина за регулирање на ма-
сата, со копче за фаќање или без него. 

Надворешните димензии на теговите од класа на точ-
ност Ei и Њ можат да бидат како и при цилиндричните те-, 
тови од класа на точност М2 дадени во прилогот 2 од овој 
правилник. 

Теговите од класа на точност Ei и Ег со номинална 
маса од 20 kg и 50 kg можат да имаат форма која е приспо-
собена кон начинот на употребата, додека формата на ми-
лиграмските тегови од класа на точност Ei и Е2 е дадена 
во член 30 од овој правилник. 

Член 46 
Теговите од класа на точносст Ei и Е2 се изработува-

ат од немагнетни материјали чија густина им одговара на-
условите од член 4 точка 3 на овој правилник. 
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Прилог 2а 
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Член 47 
Површината на теговите од класа на точност Ei и Ег 

мора да биде мазна и без нерамнини. Површината на тего-
вите од 1 g до 50 kg може да биде заштитена од корозија со 
метална превлака. 

Член 48 
На теговите од класа на точност Ei и Ег не се става 

ознака на номиналната маса на тегот, ниту на класата на 
точност. 

Член 49 
Теговите од класа на точност Ei и Ег се ставаат во 

сандачиња на кои мораат да се наоѓаат следните натписи: 
1) класа на точност Ei и Ег; 
2) фирма односно назив или знак на производителот; 
3) фабрички број и година на производство. 
Ако во гарнитурата има тегови од класа на точност 

Ei и Е2 СО иста номинална маса, на нив треба да се стават 
ѕвездички односно точки заради разликување. 

VL ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Теговите од класа на точност Mi кои се употребуваат 

во златарските дуќани и во аптеките и теговите од класа 
на точност М2 кои се изработени пред влегувањето во си-
ла на овој правилник, а не ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник ќе се примаат на преглед до 31 де-
кември 1988 година, под услов да ги исполнуваат граници-
те на дозволената грешка пропишана со овој правилник. 

Член 51 
Прилозите 1 до 3 се отпечатени кон овој правилник и 

се негов составен дел. , 

Член 52 " 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за тегови („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/80). 

Член 53 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1237/87 
29 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

пратки на животни, производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло, семе за вештачко осеменување, опло-
дени јајни ќелии за оплодување на животни и други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна болест на живот-
ни („Службен лист на СФРЈ", бр. 64/86), во точка 1 одред-
ба под 3) зборот: „Шибеник" се брише. 

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

Бр. 7633/3-86 
30 август 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

замјоделство, ' 
Сава Вујков, е. р. 

711. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86) Сојузниот 
комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ИЗВЕ-
ЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И ПРОВОЗУВААТ ПРАТКИ НА 
ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДО-
ЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШ-
ТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ ЌЕ-
ЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗА-

РАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ 
1. Во Наредбата за определувње на граничните пре-

мини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и провозуваат 

712. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНО-
СИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВА-
ЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД 
СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ 

ДОДАТОК ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредба-
та за конечно утврдување на месечните парични износи на 
личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголеме-
ната семејна инвалиднина, на додатокот за нега и помош 
од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88) се зголе-
муваат според порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја за првите шест месеци на 1988 година во однос на 1987 
година за 89,2% и од 1 јануари 1988 година изнесуваат: 

1) лична инвалиднина: 

2) семејна инвалиднина и зголемена семејна инва-
лиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и 
на семејствата на паднатите борци) 32.569 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина кој тоа право го остварува како 
член на семејство на паднат борец 
(член 36 став 3 од Законот*за основни-
те права на воените инвалиди и на се-
мејствава на паднатите борци) 65.138 

- зголемена семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 173.703 
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Динари 
3) додаток за нега и помош од страна на 

друго лице: 
- за прв степен 428.903 
- за втор степен 329.946 
- за трет степен 230.987 

4) ортопедски додаток: 
- за прв степен 144.736 
- за втор степен 110.464 
- за трет степен 71.143 
- за четврт степен 34.421 

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

05/1 Бр. 671/88 
5 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

713. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА 1988 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1987 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите шест месеци на 
1988 година во однос на 1987 година за 89,2% и од 1 јануа-
ри 1988 година изнесува 348.905 динари. 

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

05/1 Бр. 672/88 
5 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечно парично примање за 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголемува спрема 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
шест месеци на 1988 година во однос на 1987 година за 
89,2% и од 1 јануари 1988 година изнесува 348,905 динари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 

05/1 Бр. 673/88 
5 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

715. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголе-
мува спрема порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите шест месеци на 1988 година во однос на 1987 годи-
на за 89,2% и од 1 јануари 1988 година изнесува 348.905 ди-
нари. 

2: Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

05/1 Бр. 674/88 
5 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, е. р. 

714. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националоослободи-
телна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО 

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-

716. 
Врз основа на чл. 7 и 65 од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА 
НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ СО РАМ-
КИТЕ УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗА-
ДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧ-
НА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување монетарно-кредитните 

движења да се остваруваат во рамките утврдени со точка 2 
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на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 31/88 и 40/88), основните и здружените банки 
(во натамошниот текст: банките) се должни со својата де-
ловна политика да обезбедат порастот на нивната нето 
домашна актива на ден 30 септември 1988 година да изне-
сува најмногу 15,0% над состојбата на ден 31 декември 
1987 година искажана во образецот КЊ-БИФО. 

2. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
го опфаќа збирот на нето девизната пасива и на вкупните 
депозити на комитентите на банките намалени за депози-
тите на самоуправните интересни заедници на општстве-
ни ге дејности. 

Нето девизната пасива, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ги опфаќа сите обврски на банките спрема стран-
ство (по основ на земените кредити и по други основи) 
пребиени со побарувањата од странство (девизните резер-
ви, дадените кредити и другите побарувања). 

Под вкупни депозити на комитентите, во смисла на 
став 1 на оваа точка, се подразбираат депозитните пари, 
другите депозити по видување и сите орочени и ограниче-
ни депозити, како и здружените средства и хартиите од 
вредност и девизните депозити на граѓаните и стопанство-
то. 

При утврдувањето на нето домашната актива не се 
зема предвид ефектот од промената на курсот на динарот. 

3. Заради остварување на порастот на нето домашна-
та актива на банките утврден со оваа одлука банките ќе 
преземат мерки порастот на нивните вкупни пласмани, за-
едно со движењето на останатата нето актива, да не го 
премине процентот утврден во точка 1 на оваа одлука. 

Пласманите на банките, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се дефинирани во Методологијата на вкупните 
пласмани на банките. 

Останатата нето актива ги опфаќа сите позиции од 
активата на билансите на банката, надвор од вкупните 
пласмани на банките од став 2 на оваа точка и надвор од 
девизните побарувања од странство, намалени за позиции-
те од пасивата на билансите, надвор од девизните обврски 
спрема странство и вкупните депозити од точка 2 став 3 на 
оваа одлука. 

4. При остварувањето на порастот на нето домашна-
та актива банките се должни да обезбедат приоритет за 
кредитирање на намените во земјоделството и на извозот, 
како и на пласманите од средства на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покраини. 

5. Банката која ќе го пречекори утврдениот процент 
на порастот на нето домашната актива од точка 1 на оваа 
одлука ќе се смета за кредитно неспособна, во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови за кредитната 
способност на банките и на другите финансиски организа-
ции („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86, 30/86 и 10/88), и 
спрема таа банка ќе се преземат пропишаните мерки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка 
банката нема да се смета за кредитно неспособна односно 
спрема неа нема да се преземаат пропишаните мерки, ако 
на ниво на сите банки во односната република односно ав-
тономна покраина се обезбеди порастот на нето домашна-
та актива да се оствари во рамките од точка 1 на оваа од-
лука. 

6. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука банките се должни на надлежна-
та народна банка да и достават извештај за остварениот 
пораст на нето домашната актива, според книговодствена-
та состојба на ден 30 септември 1988 година, најдоцна до 
10 октомври 1988 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за нето домашната 
актива на банките на ниво на републиките, односно на ав-
тономните покраини и по еден примерок на примените 
индивидуални извештаи на банките, во рок од 5 дена од 
истекот на рокот за доставување на извештаите на банки-
те од став 1 на оваа точка. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги достава ваат на образецот што ќе го пропише Народна-
та банка на Југославија. 

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

О. бр. 98 
9 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан {Златковиќ, е. р. 

717. 
Врз основа на член 22 и на член бб став 1 точка 15 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. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88 и 44/88), точката 4 се менува 
и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за септември 1988 година изнесува 15,69% месеч-
но". 

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

О. бр. 92 
8 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

718. 
Врз основа на член 40а точка 1 од Законот за вкупни-

от приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 
42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Народната банка на Ју-
гославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОБВРСКИ-
ТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИМАРНА-
ТА ЕМИСИЈА ЗА ЈУЛИ, АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 1988 

ГОДИНА 

Стапката на ревалоризација на обврските и побару-
вањата по основ на примарната емисија изнесува: 

1) за јули 1988 година 10,50% месечно, 
2) за август 1988 година 11,80% месечно, 
3) за септември 1988 година 15,59% месечно. 
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По овие стапки банките во периодот од 1 јули до 30 
септември 1988 година* ќе вршат ревалоризација на об-
врските и побарувањата од примарната емисија. 

С. бр. 12 
8 септември 1988 
Белград 

Заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

II 
Се назначува 
Радомир Зечевиќ, досегашен началник на Управата 

за Латинска Америка и Карибите во Сојузниот секретар-
и ј а т за надворешни работи, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Колумбија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

719. 
Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и на член 93 став 5 

од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), 
Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАДИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО-
ИЗВОДИ И ПРОЦЕНТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТ-

НИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи за ав-
густ 1988 година во однос на декември 1987 година, изне-
сува 1,047. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за август 1988 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,094. 

3. Порастот на цените на производителите на индус-
триски производи во август во однос на јули 1988 година е 
14,9%. 

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-август 1988 година во од-
нос на просекот на животните трошоци во 1987 година, из-
несува 117,6%. 

Бр. 001-3434/1 
5 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 

У К А 3 И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА 

I 
Се отповикува 
Урош Маркич од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Колумбија. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 14 
11 август 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД 

I 
Се отповикува 
Исмет Реџиќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Чад со седиште во Картум. 

II 
Се назначува 
Влатко Ќосиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Федерална Република Нигерија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југрславија во Република Чад со седиште во 
Лагос. 

, I " 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 15 
15 август 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р 

1 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-

- ни работи се назначува Иво Вајгл, досегашен генерален 
конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Кливленд. 

С.п.п. бр. 1105 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува м-р Милан Милановиќ, досе-
гашен советник на претседателот на тој комитет. 

•С.п.п. бр. 1106 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За советник на претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство се назначува д-р Вукашин Илиќ, досега-
шен советник на претседателот на тој комитет. 

С.п.п. бр. 1107 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев!«!«, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

703. Уредба за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на 
промет на нафтени деривати 1457 

704. Одлука за начинот на формирање на цените на 
нафтени деривати вб прометот 1457 

705. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за определување на највисокото ниво на 
цените на нафтата и дериватите на нафта и за 
формирање на цените на тие производи во про-
метот и на Одлуката за определување на најви-
сокото ниво на цените на земниот гас 1458 

706. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на надоместот за патишта кој се додава кон це-
нава на дериватите на нафта 1458 

707. Одлука за измена на Одлуката за опремување 
на бродови и пловила на морето и на внатреш-
ните пловни патишта со средства за заштита 
од воени дејства 1450 

708. Решение за увоз на опрема за пречистување на 
вода за потребите на населението без плаќање 
царина 1459 

709. Правилник за хомологција на воздухоплов, 
мотор, пропелер, падобран, балон, змеј и опре-
ма на воздухоплов 1459 

710. Правилник за метролошките услови за тегови 
со номинални маси од 1 т § до 50 к§ 1462 

711. Наредба за измена на Наредбата за определу-
вање на граничните премини преку кои ќе се 
извезуваат, увезуваат и провозуваат пратки на 
животни, производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло, семе за вештачко осеме-
нување оплодени јајни келии за оплодување на 
животни и други предмети со кои може да се 
пренесува заразна болест на животни 1470 

712. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, семејната ин-
валиднина и зголемената семејна инвалидни-
на, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 
година 1470 

713. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање за 1988 
година — 1471 

714. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање за 1988 година 1471 

^715. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток за 1988 година — 1471 

716. Одлука за обврската за усогласување на порас-
тот на нето домашната актива на банките со 
рамките утврдени со Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година 1471 
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Страна 

717. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1472 

718. Соопштение за стапката на ревалоризација на 
обврските и побарувањата по основ на при-
марната емисија за јули, август и септември 
1988 година 1472 

Страна 

719. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и другите општествени средства, по-
растот на цените на производителите на ин-
дустриски производи и процентот на растежот 
на животните трошоци 1473 

Укази 1473 

Назначувања и разрешувања 1474 



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

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


