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274. 
Собранието на СФРЈ, врз основа на член 137 од Де-

ловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 
седницата на СОЈУЗНИОТ собор од 15 март 1989 година, до-
несе 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го усвои 
Извештајот за појавата и ширењето на синдромот на стек-
нат недостиг на имунитет (СИДА) што го поднесе Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална политика. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека пандемиската појава на СИДА-та со социјално-меди-
цински последици и големи економски издатоци за сите 
земји на светот, па и за нашата, претставува сериозен 
здравствен проблем и бара преземање на сите распо-
ложливи мерки за нејзино спречување, ширење и лекува-
ње. 

3. Заради извршување на Законот за заштита на насе-
лението од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84) и на прописите 
за неговото извршување кои се однесуваат на СИДА-та, 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е не-
опходно да се преземаат мерки кои се однесуваат на: 

- информирање и здравствено воспитување на насе-
лението заради'обезбедување на одговорно однесување на 
секој поединец, образование на широк круг здравствени и 
просветни работници и на работници во областа на соци-
јалната и детската заштита како основни мерки за превен-
ција и сузбивање на СИДА-та. 

- рано откривање на изворите и патиштата на прене-
сувањето на СИДА-та, пријавување на секој случај на за-
болување и смрт од СИДА и задолжително тестирање на 
сите крводарители на присуството на антитела на вирусот 
ХИВ; 

- обезбедување на почитување на човечките права и 
достоинството на заразените и заболените лица и спречу-
вање на секој вид дискриминација во поглед на школу-
вањето, вработувањето, работата, движењето во внатреш-
ниот и меѓународниот сообраќај и др. како и обезбедување 
на хумана грижа за оние што се заболени; 

- остварување на редовна соработка во размената на 
информации, стручни и научни сознанија и достигања со 
Светската здравствена организација во спроведувањето 
на задачите што се предвидени со глобалната програма за 
борба против СИДА-та. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го за-
должува Сојузниот извршен совет: 

- да предложи дополненија на Законот за заштита на 
населението од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја со што би се уредиле мерките за спречување и 
сузбивање на појавата и ширењето на СИ Д А-та; 

- во буџетот на федерацијата да се обезбедуваат сред-
ства за извршување на обврските на органите на федера-
цијата што се однесуваат на сузбивањето на појавата и 
ширењето на СИДА-та. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го за-
должува Сојузниот завод за здравствена заштита контину-
ирано да ги следи и координира стручните активности во 
остварувањето на Ориентационата југословенска програ-
ма за заштита на населението од СИДА, што ја донесе Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална политика. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препо-
рачува на: 

- надлежните органи во социјалистичките републики, 
социјалистичките автономни покраини и општините да ги 
спроведуваат своите програми во борбата против СИДА-
-та, а во согласност со Ориентационата југословенска про-
грама; 

- самоуправните интересни заедници во областа на 
здравството, социјалната и детската заштита, образовани-
ето и науката да обезбедат материјални средства за презе-
мање на мерки во остварувањето на задачите утврдени во 
програмите за борба против СИДА-та; 

- здравствените организации во вршењето на своите 
работи и задачи посебно внимание да им посветуваат на 
информирањето и на здравственото воспитување на насе-
лението за појавата и ширењето на СИДА-та, на навреме-
ното откривање на заразените и заболените лица, на ни-
вното навремено и добро информирање, на лекувањето и 
спроведувањето на мерките против натамошното ширење 
на СИДА-та; 

- организациите на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ, Сојузот на социјалистичката младина, Соју-

1 зот на синдикатите, Црвениот крст, стопанските комори, 
работните организации, а посебно на организациите во об-
ласта на јавното информирање, на работните луѓе и граѓа-
ните активно да се вклучуваат во заедничката борба про-
тив СИДА-та. 

7. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 50-2/89 
15 март 1989 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Спасое Меденица, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Степан Новаковиќ, с. р. 

275. 
Врз основа на член 67 од Уредбата за упис во судски-

от регистар на претпријатија и други правни лица кои 
вршат стопанска дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/89), сојузниот секретар за законодавство, правосудство 
и управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ И НАЧИНОТ НА УПИС ВО 

СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: формата на при-

јавата и начинот на поднесување на пријавите за упис на 
претпријатија и на други субјекти во судскиот регистар, 
начинот на упис и начинот на водење на судскиот регис-
тар, на помошните книги и на збирката на исправите, фор-
мата и содржината на образецот на пријавата за упис во 
судскиот регистар, формата и содржината на образецот на 
обвивката на регистарската влошка, на образецот на ре-
гистарските листови, на образецот на прегледот на уписот 
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во регистарската влошка и на преградиле картони, на об-
разецот на книгата на контролникот на броевите на регис-
тарските влошки, на образецот на решението за упис во 
судскиот регистар, на образецот на изводот од судскиот 
регистар, на образецот на огласот за објавување на запи-
шаните податоци и начинот на пополнување на тие обрас-
ци. 

II. НАЧИН НА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

1. Судски регистар и помошни книги 

Член 2 
Уписот во судскиот регистар се врши во регистарски-

те влошки. 
Регистарската влошка на субјектот на уписот се сос-

тои од обвивка на регистарската влошка со двократен 
пластичен механизам, регистарски листови, преградни 
картони и картони на прегледот на уписот. 

Регистарските листови, преградните картони и кар-
тоните на прегледот на уписот се поврзани со соодветен 
механизам со обвивка на регистарската влошка, така што 
претставуваат целина од која можат да се издвојат оддел-
ни регистарски листови. 

Член 3 
Регистарската влошка има два дела: активен и паси-

вен. 
Во активниот дел на регистарската влошка се 

вложуваат регистарските листови со податоците што се 
запишуваат последни во судскиот регистар и одговараат 
на најновата состојба. 

Во пасивниот дел на регистарската влошка се 
вложуваат поранешните регистарски листови извадени од 
активниот дел на регистарската влошка, по запишаната 
последна промена, чие важење престанува со уписот на 
промената. 

Член 4 
Регистарската влошка ги содржи регистарските лис-

тови од бр. 1 до 9, зависно од податоците што според ре-
шението на судот се запишуваат во судскиот регистар. 

Регистарските листови ги содржат податоците опре-
делени со закон, и тоа: 

- регистарски лист број 1 - предмет на уписот, број 
на регистарската влошка на субјектот на уписот и фирма 
и седиште на субјектот на уписот, број и датум на одлука-
та за статусните промени на субјектот на уписот, фирма и 
седиште на субјектот на уписот во која е здружен друг суб-
јект на уписот, податоци за другите факти утврдени со за-
кон, други уписи и службени белешки; 

- регистарски лист број 2 - фирма и седиште или име 
и живеалиште на основачот, права на основачот според 
субјектот на уписот, попис на вложувачите со податоци за 
секој вложувач, број на регистарската влошка и седиште 
на судот односно на друг орган кај кого е запишан основа-
чот, износ на средствата на основачот односно на 
вложувачот, височина на ризикот на основачот односно 
вид и обем на одговорноста на основачот за обврските на 
субјектот на уписот, број и датум на аактот за основање; 

- регистарски лист број 3 - дејност односно работи 
на субјектот на уписот; 

- регистарски лист број 4 - работи на надворешнот-
рговскиот промет; 

- регистарски лист број 5 - овластување на субјектот 
на уписот во правниот промет со трети лица, вид и обем 
на одговорноста на субјектот на уписот за обврските во 
правниот промет и за обврските на други правни лица; 

- регистарски лист број 6 - имиња на лицата овласте-
ни за застапување на субјектот на уписот и граници на ни-
вните овластувања; 

- регистарски лист број 7 - имиња на лицата овласте-
ни за застапување во надворешнотрговскиот промет и 
граници на нивните овластувања; 

- регистарски лист број 8 - фирма и број на регистар-
ската влошка на субјектот на уписот, како и назив и место 
на работењето на деловите на претпријатијата што се за-
пишуваат во судскиот регистар; 

- регистарски лист број 9 - фирма и седиште на 
здружените субјекти и број на регистарската влошка и се-

диште на регистарскиот суд за здружените субјекти, фир-
ма и седиште на субјектот на уписот во кој е здружен дру-
гиот субјект на уписот. 

Секој регистарски лист содржи фирма на субјектот 
на уписот, предмет на уписот, како и други податоци што 
се наведени во пропишаниот образец. 

Член 5 
Картонот на прегледот на уписот служи за означува-

ње на датумот и бројот на уписот во регистарскиот лист 
односно на датумот на одлагањето на регистарскиот лист 
во пасивниот дел на регистарската влошка. 

Член 6 
Секој субјект на уписот има во судскиот регистар сво-

ја регистарска влошка во која се запишуваат пропишани-
те податоци. 

Секоја регистарска влошка се означува со посебен ре-
гистарски реден број и тој број е постојана ознака кај су-
дот во чиј судски регистар е запишан субјектот на уписот. 

Делот од субјектот на уписот кој има определени 
права и обврски во правниот промет се запишува во регис-
тарската влошка на субјектот на уписот чијшто е дел и 
има свој регистарски подброј. 

Член 7 
Покрај судскиот регистар се водат: контролник на 

броевите на регистарските влошки на субјектот на уписот 
и збирка на исправите. 

Судот води и други книги и евиденции, пропишани 
со судскиот деловник. 

Член 8 
Контролникот на броевите на регистарските влошки 

на субјектот на уписот служи за давање и евиденција на 
броевите на регистарските влошки на субјектот. 

Контролникот на броевите се води во форма на кни-
га. 

За субјектите на уписот определени со сојузен закон, 
регистарскиот суд води книга на контролникот на броеви-
те на регистарските влошки, која има идентификациона 
ознака број 1. 

Ако со републички односно покраински прописи не е 
определено поинаку, регистарскиот суд ги води и следни-
те книги на контролникот на броевите на регистарските 
влошки, и тоа: 

1) за земјоделски и други задруги - која има иденти-
фикациона ознака број 2; 

2) за самоуправни интересни заедници - која има 
идентификациона ознака број 3; 

3) за други субјекти на уписот - која има идентифика-
циона ознака број 4. 

Секој субјект на уписот што се запишува во судскиот 
регистар добива основен постојан број од соодветната 
книга на контролникот на броевите на регистарските 
влошки, зависно од тоа во која група на субјектите на упи-
сот спаѓа, а идентификациониот број се запишува пред 
бројот на регистарската влошка. 

Член 9 
Збирка на исправите се води за секој субјект на упи-

сот, означен со бројот на регистарската влошка на субјек-
тот на уписот. 

Збирката на исправите содржи: акт за основање, до-
говор за основање, самоуправна спогодба за здружување, 
договор за вложување, решение на надлежниот орган дека 
се исполнети условите во поглед на техничката опреме-
ност и заштитата при работа, заштитата и унапредување-
то на човековата средина и други услови определени со за-
кон, заверени потписи на овластените лица за застапува-
ње, посебни согласности од определени органи, статут од-
носно правила на друштвото, како и измени и дополнени-
ја на тие акти и исправи што се сметаат како деловна тај-
на. 

Исправите од став 2 на овој член се одлагаат во збир-
ката на исправите, посебно за секој субјект на уписот, во 
соодветни обвивки означени со бројот на регистарската 
влошка под кој е запишан субјектот на уписот. 

Исправите и деловите на исправите од збирката на 
исправит што се однесуваат на податоците запишани во 
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судскиот регистар можат да се разгледуваат само ако за 
тоа постои оправдан интерес, по одобрение од судијата 
надлежен за водење на судскиот регистар. 

Исправите и податоците што се сметаат како делов-
на тајна не можат да се разгледуваат. 

Регистарските влошки и збирките на исправате трај-
но се чуваат. 

2. Упис на податоците за субјестот и предметот на уписот 
во регистарските листови 

Член 10 
Во регистарските листови на регистарската влошка 

на субјектот на уписот, се запишуваат предметот на упи-
сот и податоците од значење за правниот промет, врз ос-
нова на решение на регистарскиот суд. 

Член П 
Ако уписот во судски регистар се врши врз основа на 

решение на регистарскиот суд донесено по барање на над-
лежниот орган односно по службена должност на судот, 
во соодветен регистарски лист на субјектот на уписот се 
запишуваат податоците наведени во тоа решение. 

Член 12 
Ако субјектот на уписот престанува да постои пора-

ди припојување односно спојување, прво се запишува при-
појувањето односно спојувањето кај надлежниот регис-
тарски суд, а потоа бришењето на субјектот на уписот се 
запишува кај регистарскиот суд во кој е запишан тој суб-
јект кој престанува да постои, со назначување на бројот на 
регистарската влошка и називот на судот, кај кого е запи-
шано неговото припојување односно спојување. 

Член 13 
Ако седиштето на новиот субјект на уписот настанат 

со поделба на постојниот субјект се наоѓа на подрачјето 
на друг суд, регистарскиот суд што го донел решението за 
упис на оваа статусна промена е должен на тој суд, како 
на нов регистарски суд, освен решението за упис на нови-
от субјект да му ги достави и регистарските листови, ис-
правите и збирката на исправите. 

Регистарскиот суд, по приемот на известувањето од 
судот од став 1 на овој член, за уписот на новиот субјект 
во неговиот регистар и за бројот на регистарската влошка 
под кој субјектот е запишан кај тој суд, ќе состави службе-
на белешка на обвивката на ргистарската влошка за нази-
вот и седиштето на новиот регистарски суд, како и за бро-
јот на новата регистарска влошка под кој тој нов субјект е 
запишан. 

Член 14 
Ако припојувањето на субјектот на уписот се врши 

кај друг регистарски суд, а не кај судот кај кого е запишан 
субјектот кој престанува да постои, регистарскиот суд 
што го запишува припојувањето доставува пријава за 
упис на бришењето на тој субјект на уписот до судот кај 
кого бил запишан, заради негово бришење од судскиот ре-
гистар. Кон пријавата судот прилага заверена фотокопија 
на решението за упис на припојувањето. 

Член 15 
Ако делот од субјектот на уписот што се издвоил не 

бил запишан во судскиот регистар, регистарскиот суд што 
го извршил уписот на организирањето на субјектот наста-
нат со издвојување на дел од субјектот на уписот односно 
уписот на припојувањето на делот од субјектот на уписот 
кон друг субјект, е должен да состави службена белешка за 
тоа издвојување на регистарската влошка на субјектот на 
уписот од кој се издвоил. 

Ако уписот на организирањето на субјектот настанат 
со издвојување на дел од субјектот на уписот односно упи-
сот на припојувањето на дел од субјектот на уписот кон 
друг субјект се врши кај друг регистарски суд, тој суд е 
должен да достави заверена фотокопија на решението за 
организирањето и припојувањето до регистарскиот суд на 
седиштето на субјектот на уписот од кој се издвоил делот. 

Член 16 
Судот што запишува спојување на субјекти на упи-

сот, чии седишта се наоѓаат на подрачјето на други судо-

ви, е должен на тие судови да им достави пријави за упис 
на бришењето на субјектите на уписот што биле запишани 
кај тие судови, заради нивно бришење од судскиот регис-
тар. Кон пријавата судот прилага заверена фотокопија на 
решението за уписот на организирањето на новиот субјект 
настанат со спојувањето. 

Член 17 
Ако поради промена на седиштето на субјектот на 

уписот се менува регистарскиот суд, новиот регистарски 
суд, врз основа на пријавата за упис на промената на се-
диштето, од поранешниот регистарски суд ќе ѓи прибави 
регистарската влошка и збирката на исправите на субјек-
тот на уписот. По срамнувањето на пријавата и регистар-
ските листови што ги примил од предлагачот со регистар-
ските листови од активниот дел на регистарската влошка 
на поранешниот регистарски суд и по донесувањето на ре-
шението за упис во судскиот регистар на субјектот на упи-
сот, новиот регистарски суд примените регистарски лис-
тови ќе ги вложи во пасивниот дел на регистарската влош-
ка, а обвивката на регистарската влошка со преградните 
картони од активниот дел и со регистарските листови ќе 
му ги врати на поранешниот регистарски суд. 

Истовремено, новиот регистарски суд еден примерок 
од преписот на решението или заверена фотокопија на 
преписот на решението ќе му достави на поранешниот ре-
гистарски суд кој на обвивката на регистарската влошка 
ќе ја запише службената белешка дека тој субјект на упи-
сот го променил седиштето и дека е запишан кај новиот 
регистарски суд и ќе го наведе бројот на регистарската 
влошка на тој суд. 

Член 18 
Бришењето на неоснован упис, врз основа на правно-

силно решение на регистарскиот суд, се запишува во соод-
ветен регистарски лист кај регистарскиот суд, зависно од 
податоците што се бришат, со назначување на бројот и да-
тумот на решението за бришење на новооснованиот суб-
јект на уписот. 

Член 19 
Ништовноста на уписот по правносилна одлука, се 

запишува во регистарскиот лист 1 на субјектот на уписот, 
со назначување на називот и седиштето на судот, бројот и 
датумот на одлуката. 

Член 26 
Ако против решение за упис во судскиот регистар е 

изјавена жалба, за тоа ќе се состави службена белешка на 
регистарскиот лист 1 на регистарската влошка на субјек-
тот на уписот. 

Ако жалбата се одбие, а решението за упис потврди, 
ќе се изврши констатација на регистарскиот лист 1. 

Ако жалбата се усвои, а решението за упис се укине, 
за тоа ќе се состави службена белешка на регистарскиот 
лист 1. 
III. ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС И НА ПРИЛО-

ЗИТЕ КОН ПРИЈАВАТА 

Член 21 
За сите уписи во судскиот регистар се поднесува 

единствена пријава (во комплет), на пропишаниот обра-
зец. 

Образецот на пријавата од став 1 на ОВОЈ член има 
шест страници, а секоја страница има формат 205 - 290 
mm. ^ ^ 

Текстот на тие обрасци се печати на бела бездрвна 
хартија за пишување, 50 - 70 g. 

Образецот на пријавата од став 1 на ОВОЈ член е отпе-
чатен кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. Член 22 

Кон образецот на пријавата од член 21 став 1 на овој 
правилник, се поднесуваат соодветни обрасци на прилози-
те кон пријавата што се составен дел на пријавата и во 
кои се запишуваат податоци од значење за правниот про-
мет, и тоа: 

1) прилогот кон пријавата број 1 ги содржи следните 
податоци: фирма и седиште на субјектот на уписот, како и 
на неговите делови; 
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2) прилогот кон пријавата број 2 ги содржи следните 
податоци: назив, седиште и одговорност на основачот од-
носно попис на вложувачите; 

3) прилогот кон пријавата број 3 ги содржи следните 
податоци: дејност односно работи на субјектот на уписот; 

4) прилогот кон пријавата број 4 ги содржи следните 
податоци: работи на надворешнотрговскист промет на 
субјектот на уписот; 

5) прилогот кон пријавата број 5 ги содржи следните 
податоци: овластувања, вид и обем на одговорноста за об-
врските на субјектот на уписот во правниот промет со тре-
ти лица и за обврските на други субјекти; 

6) прилогот кон пријавата број 6 ги содржи следните 
податоци: имиња на лица овластени за застапување и гра-
ници на нивните овластувања; 

7) прилогот кон пријавата број 7 ги содржи следните 
додатоци: имиња на лица овластени за застапување во 
надворешнотрговскиот промет и граници на нивните ов-
ластувања; 

8) прилогот кон пријавата број 8 ги содржи следните 
Податоци: назив и место на работењето на деловите на 
субјектот на уписот што се запишуваат во судскиот регис-
тар; 

9) прилогот кон пријабата број 9 ги содржи следните 
податоци: фирма и седиште на здружените претпријатија 
во здружено претпријатие, сложено претпријатие или дру-
га форма на здружување; 

10) прилогот кон пријавата бр. , продолжение 
на страница комплет. 

Кон пријавата се прилагаат, по потреба, и следните 
Обрасци: 

1) заверен потпис на лицето овластено за застапува-
ње (ЗП); 

2) оглас за објавување на уписот во судскиот регис-
тар (ОУ). 

Обрасците од ст. 1 и 2 на овој член се отпечатени кон 
овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Член 23 
Обрасците на прилозите од член 22 на овој правил-

ник имаат формат 205 - 290 mm, со тоа што обрасците од 
точ. 2 и 9 се печатат од двете страни. 

Текстот на обрасците од став 1 на овој член се печати 
на бела бездрвна хартија, 50 до 80 g, во црна боја, освен ре-
гистарските листови што се печатат на бела бездрвна хар-
тија 80 g. 

При печатењето на обрасците не може да се отстапу-
ва од обликот, содржината и квалитетот на хартијата и 
бојата на печатот што се пропишани со овој правилник. 

Член 24 
Пријавата за упис на основање односно организира-

ње на општествено претпријатие^ заедничко претпријатие, 
јавно претпријатие, договорно претпријатие, приватно 
претпријатие, задружно претпријатие, мешовито претпри-
јатие, банка и заедница за осигурување на имоти и лица, и 
на други правни лица што свршат стопанска дејност ги 
содржи прилозите кон пријавата од член 22 став 1 точ. 1, 
2, 3, 5 и 6, а евентуално и прилогот кон пријавата од точка 
8 на овој правилник. 

Пријавата за упис на здружено претпријатие, 
сложено претпријатие, како и на друга форма на 
здружување ги содржи прилозите кон пријавата од член 22 
став 1 точ. 1, 3, 5, 6 и 9 на овој правилник. 

Член 25 
Пријавата за упис на дел од субјектот на уписот во 

судскиот регистар го содржи прилогот кон пријавата од 
член 22 став 1 точ. 1, 3, 5 к 6 на овој правилник. 

Член 26 
Пријавата за упис на вршење работи на надвореш-

нотрговски промет ги содржи прилозите кон пријавата од 
член 22 став 1. точ. 4 и 7 на овој правилник. 

Член 27 
Пријавата за упис на промена на фирмата и седиште-

то на субјектот на уписот, како и на местото на работење-
то на дел од субјектот на уписот го содржи прилогот кон 
пријавата од член 22 став 1 точка 1 на овој правилник. 

Член 28 
Пријавата за упис на промена на дејноста на субјек-

тот на уписот го содржи прилогот кон пријавата од член 
22 став 1 точка 3 на овој правилник. 

Член 29 
Пријавата за упис на промена на овластувањето 6о 

правниот промет со трети лица, на промена на видот и 
обемот на одговорноста за обврските на субјектот на упи-
сот и на видот и обемот на одговорноста за обврските на 
други субјекти го содржи прилогот кон пријавата од член 
22 став 1 точка 5 на овој правилник. 

Член 30 
Пријавата за упис на промена на лицето овластено за 

застапување го содржи прилогот кон пријавата од член 22 
став 1 точка 6 на овој правилник, со тоа што ги содржи 
имињата на лицата што се бришат, имињата на лицата 
што се запишуваат и имињата на сите лица овластени за 
застапување. 

Член 31 
Пријавата за упис на промена на основачот го 

содржи прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 2 
на овој правилник. 

Член 32 
Пријавата за упис на дополнително пристапување 

кон здружено претпријатие, сложено претпријатие и друга 
форма на здружување го содржи прилогот кон пријавата 
од член 22 став 1 точка 9 на овој правилник. 

За упис на истапување на субјектот на уписот од став 
1 на овој член се поднесува пријава. 

Член 33 
Пријавата за упис на својството на основач на 

Здружено претпријатие односно на својството на здружен 
субјект на сложено претпријатие или на друга форма на 
здружување го содржи прилогот кон пријавата од член 22 
став 1 точ. 1 и 5 на овој правилник. 

Член 34 
За упис на привремени мерки на општествена зашти-

та, отворање постапка за санација, постапка за бришење 
на постапка за санација и постапка за бришење на субјек-
тот на уписот од судскиот регистар се поднесува пријава. 

Уписот на бришењето во судскиот регистар се врши 
на регистарскиот лист во прилогот кон пријавата од член 
22 став 1 точка П на овој правилник. 

Член 35 
Прилогот кон пријавата бр. : продолжение на 

страницата, служи за запишување на податоците што не 
можат да се запишат во прилозите кон пријавата од член 
22 став 1 точ. 1 и 3 и точ. 3 до 7 на овој правилник. 

Ако се користи продолжението на страница на при-
логот кон пријавата, на претходната страница на прило-
гот, кон пријавата се запишува бројот на продолжението, 
а во горниот десен агол на продолжението на страницата 
на прилогот кон пријавата се означува бројот на прилогот 
кон пријавата. 

За продолжението на прилогот кон пријавата од член 
22 став 1 точ. 2, 8 и 9 предлагачот ги користи тие обрасци, 
со тоа што продолжението на прилогот се врши со дода-
вање на следниот реден број и се запишува наредниот ре-
ден број на претходната страница на прилогот кон прија-
вата под називот: „следува нов прилог кон пријавата со 
редниот број“. 

IV. ДЕЛОВИ НА КОМПЛЕТОТ НА ПРИЈАВАТА 

Член 36 
Пријавата се состои од четири дела, и тоа: 
- 1. Пријава за судот; 
- 2. Изворник на решението; 
- 3. Препис на решението; 
- 4. Копија на пријавата за странката. 
Содржината на делот на пријавата: 1. Пријава за су-

дот е идентична со содржината на делот на пријавата: 4. 
Копија на пријавата за странката, а содржината на делот 
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на пријавата: 2. Изворник на решението е идентичен со 
содржината на делот: 3. Препее на решението. 

Член 37 
Секој прилог кон пријавата се состои од пет делови 

кои во врвот се залепени, и тоа: 
- 1. Прилог кон пријавата на судот; 
- 2. Регистарски лист; 
- 3. Прилог кон изворникот на решението; 
- 4. Прилог кон преписот на решението; 
- 5. Копија на прилогот кон пријавата за странката. 
Содржината на прилогот: 1. Прилог кон пријавата за 

судот е идентична со содржината на прилогот: 5. Копија 
на прилогот кон пријавата за странката, а содржината на 
прилогот: 3. Прилог кон изворникот на решението“ е 
идентичен со содржината на прилогот: 4. Прилог кон пре-
писот на решението^ 

Член 38 
Пријавата за упис во судскиот регистар и прилозите 

кон пријавата се пополнуваат истовремено со машина за 
пишување. 

Пополнетите обрасци во прилозите кон пријавата не 
можат да се прецртуваат и бришат. 

Член 39 
Во постапката за упис во судскиот регистар судот ги 

употребува обрасците на прилозите кон изворникот на ре-
шението од чл. 24 до 32 на овој правилник, кои остануваат 
во списите на судот. 

Регистарските листови од чл. 24 до 32 на овој правил-
ник од точ. 1 до 9 судот ги вложува во обвивки на регис-
тарска влошка за секој субјект на уписот, зависно од соод-
ветниот упис во судскиот регистар. 

Прилозите кон преписот на решението од чл. 24 до 32 
на ОВОЈ правилник од точ. 1 до 9 судот и ги доставува на 
странката кон преписот на решението за соодветниот 
упис. 

V. УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Член 40 
Во постапката за упис во судскиот регистар судот 

може да ги употребува следните штембили, и тоа: 
1) за упис на здружување во здружено претпријатие, 

сложено претпријатие и друга форма на здружување; 
2) за упис на отворање постапка за санација и брише-

ње на отворање на таа постапка; 
3) за упис на заклучено присилно порамнување; 
4) за упис на спроведување постапка за редовна лик-

видација односно на отворање постапка за стечај; 
5) за упис на бришење на субјектот на уписот поради 

заклучување на постапка за санација односно за редовна 
ликвидација; 

6) за други уписи за кои судот ќе оцени дека можат да 
се вршат со штембил. 

Член 41 
За обвивка на регистарската влошка и преграден кар-

тон, судот ги употребува следните обрасци: 
1) обвивка на регистарска влошка; 
2) преграден картон на регистарска влошка на субјек-

тот на уписот со попис на деловите на субјектот на уписот 
(активен дел); 

3) преглед на уписот во регистарска влошка на суб-
јектот на уписот (активен дел); 

4) продолжение на прегледот на уписот во регистар-
ска влошка за субјектот на уписот (активен дел). 

Обрасците од став I на овој член се отпечатени кон 
овој правилник и се негов составен дел. 

Текстот на преградниот картон, на прегледот на упи-
сот и на продолжението на прегледот на уписот се печатат 
во темносина боја, со формат 205 - 290 mm, на бела без-
дрвна хартија, 80 g. 

Член 42 
Изводот од судскиот регистар и изводот од судскиот 

регистар - продолжение на страницата имаат формат 205 
х 290 mm и се печатат на бела бездрвна хартија, 50-70 g, 
во црна боја. Овие обрасци се отпечатени кон овој правил-
ник и се негов составен дел. 

Член 43 
Судот води Книга на контролникот на броевите на 

регистарските влошки која има 100 страници. Книгата е 

укоричена со тврди картовски корици во полуплатно, а 
листовите на книгата имаат формат 205 - 290 mm. 

Текстост на образецот се печати на бела бездрвна 
хартија 100 g, во црна боја. 

Образецот од став 1 на овој член е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

VI. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОТ ВО ВОДЕЊЕТО НА 
СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Член 44 
Секој субјект на уписот во судскиот регистар добива 

број на регистарската влошка односно соодветен реден 
број од соодветната книга на контролникот на броевите 
на регистарските влошки. 

Редните броеви во секоја книга на броевите на регис-
тарските влошки се основни постојани броеви на регис-
тарските влошки и за подрачјето на еден суд почнуваат од 
1 за секоја група субјекти со тоа што пред основниот по-
стојан број на регистарската влошка задолжително се ста-
ва идентификационата ознака од член 8 на овој правил-
ник. 

Од основниот број на регистарската влошка се изве-
дуваат подброевите на деловите на субјектот така што 
првата група на броеви се користи за основниот постојан 
број на регистарската влошка, а втората - за подброј на 
дел на субјектот. Секоја група броеви почнува од подбро-
јот односно од редниот број 1. 

Подброевите на деловите на субјектот на уписот се 
добиваат од регистарскиот лист според член 22 став 1 точ-
ка 8 на овој правилник. 

Член 45 
За решението со кое се усвојува барање за упис во 

судскиот регистар, судот ги употребува пропишаните об-
расци содржани во секоја пријава под називот: 2. Извор-
ник на решението и 3. Препис на решението. 

Составен дел на решението од став 1 на овој член се 
прилозите кон изворникот на решението и прилозите кон 
преписот на решението што се содржани во прилогот кон 
пријавата под називот 3. Прилог од изворникот на реше-
нието и 4. Прилог кон преписот на решението. 

Регистарскиот лист од прилогот кон пријавата под 
називот 2. Регистарски лист се вложува по пополнувањето 
во соодветната регистарска влошка на субјектот на упи-
сот. 

Прилозите кон изворникот на решението, преписот 
на решението и регистарскиот лист се пополнуваат истов-
ремено со машина за пишување. 

Во прилозите кон изворникот и преписот на решение-
то и регистарскиот лист, регистарскиот суд ги запишува 
истовремено со машина за пишување во рубрифката „да-
тум на уписот“ - датумот кога решението е донесено, а во 
рубриката „број на уписот“ - редниот број на тековниот 
упис. 

; Член 46 
Вложување на регистарските листови се врши според 

основниот постојан број на регистарската влошка. 
При вложувањето на регистарските листови, а по 

распоредувањето по основните постојани броеви на регис-
тарската влошка се врши распоредување по подброевите 
на деловите на претпријатието. 

При вложувањето на регистарските листови во рам-
ките на една регистарска влошка, а по распоредувањето 
по подброевите на деловите на субјектот на уписот, регис-
тарските листови се распоредуваат според идентифика-
циските броеви што се наоѓаат во горниот десен агол на 
секој регистарски лист. 

Член 47 
Кога судот запишува промена на податоците, овлас-

тениот работник на судот ги извлекува од активниот дел 
на регистарската влошка претходните регистарски листо-
ви што се заменуваат и ги вложува на соодветно место во 
пасивниот дел на регистарската влошка, а новите регис-
тарски листови ги вложува на нивните места во активниот 
дел на регистарската влошка и тоа го потврдува со својот 
потпис во соодветната рубрика на прегледот на уписот во 
регистарската влошка. 

Член 48 
Обвивката на регистарската влошка служи за зашти-

та на регистарските листови што се вложени во неа и за 
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прицврстување на преградните картони и на прегледот на 
уписот во регистарската влошка. 

На обвивката на регистарската влошка се ставаат 
бројот на регистарската влошка со соодветните подброе-
ви на деловите на претпријатието, како и фирмата и се-
диштето на субјектот на уписот. 

Секоја обвивка на регистарската влошка има носач 
во кој се вложува организационата лента. 

Организационата лента служи за запишувањсе на 
броевите на регистарската влошка на деловите на прет-
пријатието. 

Во горниот дел на организационата лента, во првата 
група од пет полиња, се запишува идентификационата оз-
нака од контролникот на броевите на регистарската влош-
ка и бројот на регистарската влошка на субјектот на упи-
сот, а во втората група од 3 полиња се запишува послед-
ниот подброј на делот на субјектот на уписот. 

Средниот дел на организационата лента служи за за-
пишување на фирмата и седиштето на субјектот на упи-
сот, а долниот дел - за поставување ,јавач“ за визуелно 
следење на одделни фази на работата или постапката, за-
висно од потребата на судот. 

Член 49 
Во рамките на една регистарска влошка можат да се 

користат повеќе обвивки на регистарските влошки завис-
но од бројот на субјектите на уписот односно од бројот на 
неговите делови на претпријатието. 

Една обвивка на регистарската влошка служи за 
вложување на регистарските листови на субјектот на упи-
сот, а најмногу до десет делови на субјектот на уписот. 

За секои наредни десет делови на субјектот на уписот 
се користи нова обвивка на регистарската влошка под ис-
тиот број на регистарската влошка. 

Секоја обвивка на регистарската влошка на субјектот 
на уписот кој во својот состав има делови на субјектот на 
уписот содржи на почетокот преграден картон на регис-
тарската влошка на субјектот на уписот со попис на него-
вите делови (активен дел). 

Член 50 
Ако во пасивниот дел на регистарската влошка не е 

можно повеќе да се вложуваат регистарските листови што 
престанале да важат, поранешните регистарски листови се 
вложуваат по хронолошки ред во посебна обвивка под ис-
тиот број на регистарската влошка, со видна ознака дека е 
во прашање само пасивен дел на регистарската влошка. 

Член 51 
Во обвивката на регистарската влошка се вложуваат 

соодветните регистарски листови според подброевите на 
деловите на субјектите на уписот и според идентификаци-
оните броеви на регистарските листови кои се отпечатени 
во горниот десен агол. 

Член 52% 

Во преградниот картон на регистарската влошка на 
субјектот на уписот со пописот на неговите делови (акти-
вен дел) се запишуваат основниот број на регистарската 
влошка со подброевите и називот и седиштето на основ-
ните организации на здружен труд, а во него можат да се 
запишат називите на десетте негови делови. На образецот 
на тој картон се отпечатени броевите од 1 до 9 и 0 за да се 
внесуваат, по потреба, соодветните бројки на десетините. 
Преградниот картон се изрежува од страна по отпечатена-
та линија. 

Член 53 
Во заглавјето на прегледот на уписот во регистарска-

та влошка на субјектот на уписот (активен дел) се запишу-
ваат фирмата и седиштето на субјектот на уписот и бројот 
на регистарската влошка. Тој преглед на уписот служи за 
водење евиденција за вложувањата на важечките регистар-
ски листови во активниот дел, односно за вложувањата на 
заменетите регистарски листови во пасивниот дел и за за-
пишување на другите податоци во одделни рубрики. Ако 
се врши замена на регистарскиот лист поради донесување 
на ново решение, во соодветните колони се запишуваат 
датумот и ознаката на новото решение, бројот на регис-
тарска лист кој е заменет, редниот број, уписот на упис-

никот под кој е донесено решението, како и потписот на 
овластениот работник на судот. 

Во образецот од став 1 на овој член се отпечатени од 
десната страна броевите од 1 до 9 и 0 за да се внесуваат, по 
потреба, соодветните броеви. Тој образец се изрежува од 
десната страна по отпечатената линија. 

Ако прегледот на уписот се пополни, не се зема нов 
образец од ист вид, туку се употребува продолжението на 
прегледот на промените во регистарската влошка на суб-
јектот на уписот (активен дел). 

Член 54 
Исправите од член 9 на овој правилник, што се при-

лагаат кон одделни пријави за упис, се издвојуваат од 
предметот по донесувањето на решението за уписот и се 
вложуваат во збирката на исправите. 

Ако барањето за упис е отфрлено или одбиено, испра-
вите не се издвојуваат од предметот. 

Исправите се вложуваат посебно за секој субјект на 
уписот. 

Издвоените исправи се вложуваат во мапа или во со-
одветни кутии што имаат иста ознака како и регистарска-
та влошка во која е запишан субјектот на уписот. 

На издвоената исправа се става ознаката на регистар-
ската влошка и бројот на предметот кон кој била при-
ложена исправата. 

Член 55 
Ако е изјавена жалба или поднесено барање за зашти-

та на законитоста против решението за упис, регистарски-
от суд му го доставува на второстепениот суд, заедно со 
предметот, делот од збирката на исправи кој се однесува 
на оспорениот упис. 

По донесувањето на одлуката за изјавената жалба од-
носно подигнатото барање за заштита на законитоста, ис-
правите што биле издвоени повторно се вложуваат во 
збирката на исправи. 

Член 56 
Секоја пријава и прилогот кон пријавата од член 22 

на овој правилник се печатат поединечно и можат како 
такви да се набавуваат во малопродажба. 

VII. ПРЕ,ОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Во постапката за упис во судскиот регистар, досегаш-

ните обрасци на пријавите и прилозите кон пријавата 
можат да се употребуваат до 1 мај 1989 година. 

Во постапката за упис во судскиот регистар организа-
циите на здружен труд што вршат општествени дејности 
ги употребуваат обрасците од чл. 21 и 22 на овој правил-
ник и обрасците на прилогот кон пријавата 5, 5А и 5Б на 
Правилникот за формата и содржината на обрасците за 
упис во судскиот регистар на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 67/83 и 9/87), а за основните организации 
на здружен труд во состав на работна организација што 
вршат општествени дејности се употребува образецот на 
прилогот кон пријавата од член 22 став 1 точка 8 на овој 
правилник. 

Член 58 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за формата и содржина-
та на обрасците за упис на организациите на здружен труд 
и на другите општествени правни лица во судскиот регис-
тар. („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/83 и 9/87). 

Член 59 
Овој правилник влегува во сила осмиот^деи од денот 

на објавувањето во ,„Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3/3-022/1-1989-01 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за законодавство, 

правосудство и управа, 
д-р Петар Вајовиќ, с. р. 
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Прилог кон пријавата број 2 

Фирма и седиште Во врска со пријавата за упис во суд- Број на регистарската влошка на ре-
на субјектот скиот регистар гистарскиот суд и негово седиште 

се даваат следните податоци: 

Ред. 
број 

Назив и седиште на основачот односно живеалиште на 
вложувачот 

Број и датум на актот за 
основање 

Датум на 
пристапувањето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 I 
8 
9 
10 

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Прилог кон пријавата за суд 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 
Образец: прилог кон пријавата број 2 

Прилог кон пријавата број 2 

Реден 
број 

Вкупен износ на средствата на основачот и на секој 
вложувач 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на 

уписот и поднесување на ризик 
на основачот 

Датум на 
истапувањето 

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

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Прилог кон пријавата за суд 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 
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Регистарски лист број 2 

Фирма и седиште на субјектот Врз основа на решението на регистар- Број на регистарската влошка на ре-
' скиот суд е извршен упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

регистар ,„ 

со следните податоци: 

Реден 
број 

Назив и седиште на основачот односно живеалиште на 
вложувачот 

Број и датум на актот за 
основање 

Датум на 
пристапувањето 

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

Судија, 

2. Регистарски лист 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: регистарски^ ; лист број 2 

Регистарски лист број 2 

Реден 
број 

Вкупен износ на средствата на основачот и на секој 
вложувач 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на 

уписот 
Датум на 

истапувањето 

5 6 7 8 
1 
2 
3 
4 е 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

Судија, 

2. Регистарски лист 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 
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Прилог кон решението број 2 

Фирма и седиште Врз основа на решението на регистар- Број на регистарската влошка на ре--
на субјектот скиот суд е извршен упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

регистар 
9 

со следните податоци: 

Реден 
број 

Назив и седиште на основачот односно живеалиштето на 
вложувачот 

Број и датум на актот за 
основање 

Датум на 
пристапувањето 

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

Судија, 

3. Прилог кон изворникот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон решението број 2 
Прилог кон решението број 2 

Реден 
број 

Вкупен износ на средствата на основачот и на секој 
вложувач 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на 

уписот 
Датум на 

истапувањето 

5 6 7 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

. . -

7 
8 
9 
10 

Судија, 

3. Прилог кон изворникот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Страна 584 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

Прилог кон решението број 2 

Фирма и седиште Врз основа на решението на регистар- ' Број на регистарската влошка на ре-
на субјектот скиот суд е извршен упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

регистар 

со следните податоци: 

Ред. 
број 

Назив и седиште на основачот односно живеалиште на 
вложувачот 

Број и датум на актот за 
основање 

Датум на 
пристапувањето 

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

Судија, 

4. Прилог кон преписот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон решението број 2 

Прилог кон решението број 2 

Реден 
број 

Вкупен износ на средствата на основачот и на секој 
вложувач 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на i 

уписот 
Датум на 

истапувањето 

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

Судија, 

4. Прилог кон преписот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 585 

Прилог кон пријавата број 2 

Фирма и седиште Во врска со пријавата за упис во суд- Број на регистарската влошка на ре-
на субјектот скиот регистар гистарскиот суд и негово седиште 

се даваат следните податоци: 

Реден 
број 

Назив и седиште на основачот односно живеалиште на 
вложувачот 

Број и датум на актот за 
основање 

Датум на 
пристапувањето 

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

Име и потпис на овластеното лице, 

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон пријавата број 2 

Прилог кон пријавата број 2 

Редеа 
број 

Вкупен износ на средствата на основачот и на секој 
вложувач 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на 

уписот 
Датум на 

истапувањето 

3 
6 7 8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 -

7 
8 
9 
10 

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Копија на прилогот кон пријавата за странката 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Страна 586 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

с 

Број 22 - Страна 587 



Страна 588 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 589 



Страна 590 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 591 



Страна 592 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 593 



Страна 594 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 595 

к 



Страна 596 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 597 



Страна 598 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 599 



Страна 600 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 601 

Фирма и седиште на субјектот Број на регистарската влошка Прилог кон пријавата број 8 Прилог кон пријавата број 8 

Во врска со пријавата се дава список на деловите на претпријатието 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на претприја-
тието 

Број на ознаките и број на уписникот при 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на претприја-
тието 

уписот бришењето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 -

9 
0 ) 

Спелува нов приттог кон пријавата која започнува со редниот број , „. -

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Прилог кон пријавата за судот 

Образец: прилог кон пријавата број 8 

Фирма и седиште на субјектот Број на регистарската влошка Регистарски лист број 8 Регистарски лист број 8 

Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието: 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на претприја-
тието 

Број на ознаките и број на уписникот при 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на претприја-
тието 

уписот бришењето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

Образец: регистарски лист број 8 

2. Регистарски лист 



Страна 602 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

Фирма и седиште на субјектот Број на регистарската влошка Прилог кон решението број 8 Прилог кон решението број 8 

Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието: 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

Број на ознаките и број на уписникот при 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

уписот бришењето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

n Судија, 

3. Прилог кон изворникот на решението 

Образец: прилог кон решението број 8 

Фирма и седиште на субјектот Број на регистарската влошка Прилог кон решението број 

(5 

8 Прилог кон решението број 

(5 

8 

Врз основа на решението на регистарскиот суд се запишуваат деловите на претпријатието: 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

Број на ознаките и број на уписникот при 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

уписот бришењето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 -

5 
6 
7 
8 
9 
0 

Судија, 

4. Прилог кон преписот на решението 

Образец: прилог кон решението број 8 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 603 

Фирма и седиште на субјектот Број на регистарската влошка Прилог кон пријавата број 8 Прилог кон пријавата број 8 

Во врска со пријавата се дава список на деловите на претпријатието: 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

Број на ознаките и број на уписникот при 

Подброј Назив и место на работењето на деловите на 
претпријатието 

уписот бришењето 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 л 

8 
9 
0 

Следува нов прилог кон пријавата која започнува со редниот број -

Име и потпис на овластеното лице, 

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката 

Образец: прилог кон пријавата број 8 



Страна 604 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

Прилог кон пријавата број 9 

Фирма и седиште Во врска со пријавата за упис во суд- Број на регистарската влошка на 
на субјектот ски регистар регистарскиот суд и негово седиште 

се даваат следните податоци: 

Реден 
број 

Датум и ознака и број на 
решението 

Фирма и седиште на здружените 
претпријатија 

Број на регистарската влошка на 
судот за здруженото претпријатие 

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

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Прилог кон пријавата за суд 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон пријавата број 9 

Прилог кон пријавата број 9 

Реден 
број 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на сложено 

претпријатие, здружено 
претпријатие и други форми на 

здружување 

Датум на пристапување Датум на истапување 

5 6 7 8 
1 ? 

2 t 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Име и потпис на овластеното лице, 

1. Прилог кон пријавата за суд 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 605 

Регистарски лист број 9 

Фирма и седиште Врз основа на решението на регистар- Број на регистарската влошка на ре-
ка субјектот скиот суд извршен е упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

регистар 

со следните податоци: 

Реден 
број 

Датум и ознака и број на 
решението 

Фирма и седиште на здружените 
претпријатија 

Број на регистарската влошка на 
:удот на здруженото претпријатие 

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

Судија, 

2. Регистарски лист 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: регистарски лист број 9 

Регистарски лист број 9 

Реден 
број 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на сложено 

претпријатие, здружено 
претпријатие и други форми на 

здружување 

Датум на пристапување Датум на истапување 

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

Судија, 

2. Регистарски лист 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Страна 606 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

Прилог кон решението број 9 

Фирма и седиште Врз основа на решението на регистар- Број на регистарската влошка на ре-
па субјектот скиот суд извршен е упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ регистар 

со следните податоци: 

Реден 
број 

Датум и ознака и број на 
решението 

Фирма и седиште на здруженото 
претпријатие 

Број на регистарската влошка на 
судот на здруженото претпријатие 

1 2 3 4 
1 t 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 -

10 

Судија, 

3. Прилог кон изворникот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон решението број 9 

Прилог кон решението број 9 

Реден 
број 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на сложено 

претпријатие, здружено 
претпријатие и други форми на 

здружување 

Датум на пристапување Датум на истапување 

5 6 7 8 
1 
2 
3 
4 
5 -

6 
7 
8 
9 
10 

Судија, 

3. Прилог кон изворникот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 607 

Прилог кон решението број 9 

Фирма и седиште Врз основа на решението на регистар- Број на регистарската влошка на ре-
на субјектот скиот суд извршен е упис во судскиот гистарскиот суд и негово седиште 

регистар 

со следните податоци: 

Реден 
број 

Датум и ознака и број на 
решението 

Фирма и седиште на здружени 
претпријатија 

Број на регистарската влошка на 
судот, за здружено претпријатие 

1 2 3 4 
1 
2 
3 

4 

4 
5 Ш 
6 
7 
8 
9 
10 

Судија, 

4. Прилог кон преписот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон решението број 9 

Прилог кон решението број 9 
/ 

, . у.. 

Реден 
број 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на сложено 

претпријатие, здружено 
претпријатие и други форми на 

здружување 

Датум на пристапување Датум на истапување 

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

Судија, 

4. Прилог кон преписот на решението 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Страна 608 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

Прилог кон пријавата број 9 

Фирма и седиште Во врска со пријавата за упис во суд- Број на регистарската влошка на ре-
ка субјектот скиот регистар - гистарскиот суд и негово седиште 

се даваат следните податоци: 

Реден 
6ooi 

Датум и ознака и број на 
решението 

Фирма и седиште на здружени 
претпријатија 

Број на регистарската влошка на 
судот за здружено претпријатие 

1 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 ј 

Име и потпис на овластеното лице, 

5. Копија на прилогот кон пријавата за странката 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: прилог кон пријавата број 9 

Прилог кон пријавата број 9 

Реден 
број 

Вид и обем на одговорноста за 
обврските на сложено 

претпријатие, здружено 
претпријатие и други форми на 

здружување 

Датум на пристапување Датум на истапување 

5 6 7 8 
1 
2 - -

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Име и потпис на овластеното лице, 

5„ Копија на прилогот кои пријавата за странката 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 609 



Страна 610 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 611 : 

Продолжение на прилогот 
кон пријавата број 

Фирма и седиште на субјектот 

Број на регистарската влошка на регистарскиот суд и 
негово седиште 

Продолжение: ѕ 

Име и потпис на овластеното лице, 

Следува продолжение број: 5. Продолжение на копијата на прилогот кон 
пријавата за странката 

Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарскиот 
лист. 

Образец: продолжение на прилогот кон пријавата 



Страна 612 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 613 



Страна 614 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, .24 март 1989 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 615 

Назив и седиште на судот Ознака и број 
на решението на судот Датум 

Фирма и седиште на странката и поблиска адреса 



Страна 616 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

276. 
Врз основа на член 10 од Законот за привремено ог-

раничување на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 20/89), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНИОТ ИЗНОС 
НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕС-

НИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на дозво-

лениот износ на приходите на општествено-политичките 
заедници и на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89) 
во член 2 став 2 точка 2 на крајот точката н запирката се 
заменуваат со точка и се додава текстот: „Под реден бре?! 
2.8 во колона 4 се внесува податок за средствата што 0213 
и СИЗ ги исплатиле во периодот од 1 јануари до 30 јуни 
1989 година за реализација на Југословенската програма 
на мерки и активности за запирање на иселувањето на Со-
бите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние 
што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живе-
ат и работат на Косово (во натамошниот текст: Југосло-
венска програма за САП Косово). Тој податок го доставу-
ваат ОПЗ и СИЗ од општествените дејности до слубжата 
на општественото книговодство кај која се води нивната 
жиро-сметка. Под реден број 2.9 во колона 4 се внесува 
податок за делот од основниот данок на промет на тутун 
што федерацијата им го отстапила на републиките и авто-
номните покраини за компензација во потрошувачката на 
основните животни намирници." 

Член 2 
Во член 4 по зборовите: „на ниво на федерацијата“ се 

додаваат зборовите: „како и за намирување на обврските 
ufro произведуваат од Југословенската програма за САП 
Косово“. 

Член 3 
Во образецот ДИП - Дозволен износ на приходи на 

ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во периодот од 1 
јануари до 1989 година по редниот број 2.7 
се додаваат нови ред. бр. 2.8 и 2.9, кои гласат: 

„2.8. Средства за остварување на задачите од Југосло-
венската програма за С АЛ Косово 

2.9. Дел од основниот данок на промет на тутун за 
компензација на животните намирници“. 

Досегашниот реден број 2.8 станува реден број 2.10. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-3813/1 
20 март 1989 година 
Белград 

Заменик на сојузниот 
секретар за финансии, 
Вук Огненовиќ, с. р. 

ТП. 
Врз основа на член 16 став 5 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 звдјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ 

НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ ЖИВОТНИТЕ 

Член 1 
Со овој правилото се пропишуваат мерките за сузби-

вање и искорену вање на туберкулозата кај животните. 

I. СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛО-
ЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА 

Член 2 
Како завсшета од туберкулоза се шетаат говедата кај 

кои: 
I) со дфтоогстага метод на интракутана туберкули-

ш ш ц ќ е се утврди пшзгшвѕа реакција; 
2) со лгбо| ѕтгѕшсѕо испитување на секретот, екскре-

тог о тпшшто fo се утврди нричшштелот на говедската ту-
беркулоза (Myo^bactemsm bwis); 

3) при секирата на лешовите ќе се утврдат патамор-
ф о ш ш т промени карактеристични за туберкулозата, а со 
лабораториско испитување - причинителот на говедската 
Туберкулоза (Mycobactermm bovis); 

4) со ветерииарско-сашггарен преглед при колењето 
ќе се утврдат гштоморфолошки промени карактеристични 
за туберкулозата, а со лабораториско испитување - причи-
нители^ на шведската туберкулоза (Mycobacterium bovis). 

Член 3 
Дијагаостагаото испитување на говедата на туберку-

лоза се врши со методот на интракутана туберкулиниза-
ција со стандарден туберкулин приготвен од стандардни-
те соеви. 

Член 4 
Тубекрулшот се вбризгуза и реакцијата се проценува 

врз основа на упатството од производителот на туберку-
линот. 

ЧлезЅ 
На дијагностичка испитување на говедата на тубер-

кулоза се подложуваат говедата што наполниле три месе-
ци. 

Дијагностичките испитуваше од говедата во општес-
твена сопственост се врши еднаш годишно. 

Дијагносшчкото испитување на говедата во сопстве-
ност на граѓашгте се врат еднаш годишно ако тие говеда 
се наоѓаат кај држатели ши пуштаат во промет млеко и 
млечни производи за кофана на луѓето. 

Исклучок од став 3 на овој член се прави во општес-
твено-политичшите заедници во кои при туберкулинизаци-
јата во претходната годиш е утврдено дека процентот на 
позитивните случаи на туберкулоза не е поголем од 0,05% 
кога испитување може да се изврши еднаш во три години. 

Дијагноашчкото испитување на говедата во сопстве-
ност на граѓани; кои не пуштаат во промет млеко и млечни 
производи за исхрана на луѓето се врши еднаш во три го-
дини, освен во општествено-политичките заедници во кои 
при туберхулинизацијата во претходната година е утврде-
но дека процентот на позитивните случаи на туберкулоза 
не е поголем од 0,05% кога туберкулнннзацијата не е за-
должителна. 

Член 6 
Ако при примената на методот на интракутана ту-

беркулинизација со бовин туберкулин се утврди позитив-

'ЧГ . . ^ 
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на или сомнителна реакција, по истекот на рокот од нај-
малку шест недели, ќе се изврши симултана туберкулини-
зација, со примена на бовин и авијарен туберкулин. 

Член 7 
Ако при колењето на говеда се утврдат промени сом-

нителни на туберкулоза, променетото ткиво се испраќа во 
овластената специјалистичка ветеринарска организација 
на здружен труд заради утврдување на причините за најде-
ните промени. 

Член 8 
Кога ќе се утврди туберкулоза кај говедата или се 

сомнева на туберкулоза, во заразениот двор или на зараза 
сомнителниот двор ќе се наредат следните мерки: 

1) издвојување на заболените и на заболување сомни-
телните говеда; 

2) обележување на сите заболени говеда на левата 
страна на вратот со жежок жиг на кој е втисната буквата Т 
(димензија 10 х 8 cm); 

3) колење на заболените говеда во рок од 30 дена од 
денот на утврдувањето на туберкулозата; 

4) забрана на оплодување на заболените и на заболу-
вање сомнителните говеда; 

5) забрана на изнесувањето на добиточна храна која 
била или можела да биде во допир со заболените говеда; 

6) забрана на изнесувањето на шталското ѓубре и не-
гово задолжително пакување, заради биотермичка постап-
ка во траење од најмалку три недели; 

7) забрана на движењето на говедата заболени од ту-
беркулоза или на сомнителните на туберкулоза надвор од 
заразениот двор, освен за колење; 

8) забрана на употребата на заеднички напојувалиш-
та. 

Во уверението за здравствената состојба кое ги при-
дружува говедата упатени на колење, кога кај нив е ут-
врдена позитивна или сомнителна реакција на туберкуло-
за, се запишува: „ТБЦ кај говедата“. 

Член 9 
Во дворот во кој е утврдена туберкулоза или се сом-

нева на туберкулоза, незаразените говеда се обележуваат 
заради идентификација, со ушни маркици или со тетови-
рање, а сите други животни во дворот се цопишуваат и се 
подложуваат на дијагностичко испитување на туберкуло-
за. 

Член 10 
Се смета дека туберкулозата кај говедата престанала 

во дворот по отстранувањето на сите животни заболени 
од туберкулоза и завршената дезинфекција, и ако при 
спроведената симултана туберкулинизација, најмалку 
шест недели по првата туберкулинизација со говедски ту-
беркулин, не биде утврдена позитивна реакција. 

Член 11 
За преземените мерки за сузбивање и искоренување 

на туберкулозата кај говедата, на органот надлежен за ра-
боти на ветеринарството на републиката односно на авто-
номната покраина му се доставуваат следните податоци: 
назив на општината и местото, фирма односно назив на 
организацијата на здружен турд - корисник на говедата во 
општествена сопственост, име на сопственикот односно 
на држателот на говедата, ознака на говедата што се под-
ложуваат на испитување на туберкулоза, дебелина на 
кожниот набор пред и по вбризгувањето на туберкулин и 
резултати добиени при проценувањето на реакцијата. 

II. СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТУБЕРКУ-
ЛОЗАТА КАЈ СВИЊИТЕ 

Член 12 
Како заболени од туберкулоза се сметаат свињите кај 

кои: 

1) со дијагностички метод на симултана интракутана 
туберкулинизација ќе се утврди позитивна реакција на бо-
вин или авијарен туберкулин или истовремено на обата 
туберкулина; 

2) во органите на заклани или пцовисани животни ќе 
се најдат на туберкулоза сомнителни патоморфолошки 
промени, а со лабораториско испитување на секретот, ек-
скретот или ткивото ќе се утврди присуство на ацидоре-
зистентни бактерии односно микробактериски видови: 
Mucobacterium tuberkculosis, Mycobacterium bovis или ком-
плекс Mycobacterium avium - Mycobacterium intracellulare. 

Лабораториското испитување од став 1 точка 2 на 
овој член е задолжително само во првите случаи на проме-
ни утврдени на кланицата односно во дворот во кој до-
шло до пцовисување на животните. 

Член 13 
Како сомнителни на туберкулоза се сметаат свињите: 
1) ако при туберкулинизацијата е добиена сомнител-

на реакција; 
2) ако престојувале во двор во кој е утврдена туберку-

лоза; 
3) ако доаѓале во допир со туберкулозни луѓе или 

животни; 
4) ако се хранети со храна која е загадена со причини-

тели на туберкулоза. 

Член 14 
Се смета дека е заразен со туберкулоза кај свињите 

оној двор во кој кај една или повеќе свињи е утврдена по-
зитивна реакција на тубекрулин, за туберкулоза со карак-
теристични патоморфолошки промени, а со лабораторис-
ките методи е потврдено присуство на причинители од 
член 12 на овој правилник. 

Член 15 
Дворот се смета како сомнителен на туберкулоза кај 

свињите ако: 
1) кај свињите во тој двор се утврдени сомнителни ре-

акции на симултана интрадермална туберкулинизација; 
2) при колењето на свињите од тој двор, на линијата 

на колењето, се утврдени патоморфолошки промени ка-
рактеристични за туберкулоза, а лабораториското испиту-
вање не е извршено на начинот пропишан со член 12 од 
овој правилник. 

Член 16 
Дијагностичко испитување на свињите на туберкуло-

за се врши со метод на симултана интрадермална тубер-
кулинизација со авијарен и бовин стандарден туберкулин. 

На туберкулинизација на свињи еднаш годишно се 
подложуваат сите приплодни свињи и свињите за приплод 
наменети за продажба, со наполенти четири месеци. 

Член 17 
Туберкулин се вбризгува и реакцијата се проценува 

врз основа на упатството од производителот на туберку-
динот. 

Член 18 
Ако по извисувањето или колењето на свињите се 

утврдат патоморфолошки промени сомнителни на тубер-
кулоза, органите и ткивата на кои тие промени се утврде-
ни се доставуваат до овластената социјалистичка ветери-
нарска организација на здружен труд заради лабораторис-
ко испитување. 

Член 19 
Кога ќе се утврди туберкулоза кај свињите или се 

сомнева на туберкулоза кај свињите, во заразениот или на 
зараза сомнителен двор, ќе се наредат следните мерки: 

1) забрана на прометот на свињи, освен за колење; 
2) забрана на користењето на заболени и сомнителни 

свињи за приплод; 
3) епизоотолошка анкета, заради утврдување на по-

теклото на заразата; 
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4) колење на заболените свињи во рок од четири месе-
ци ед денот на утврдувањето на туберкулозата; 

5) туберкулинизација на сите приплодни свињи во 
дворот; 

6) обележување на сите заболени и на туберкулоза 
сомнителни свињи, на траен и видлив начин; 

- 7) одвојување на заболените и сомнителните свињи 
од здравите; 

8) дезинфекција на приборот и објектите; 
9) дезинфекција на шталското ѓубре и осока. 
Во уверението за здравствената состојба што ги при-

дружува свињите упатени на колење, ако кај нив е утврде-
на позитивна или сомнителна реацкија на туберкулоза, се 
запишува: „ТБЦ ќјај свињите“. 

Член 20 
Кога ќе се утврди туберкулоза кај свињите, органот 

надлежен за работи на ветеринарството во републиката 
односно во автономната покраина мора да го извести над-
лежниот орган на здравствената служба. 

Член 21 
Во дворот во кој е утврдена туберкулоза кај свињите 

или се сомнева на туберкулоза кај свињите, со лаборато-
риско испитување мора да се провери дали добиточната 
храна, суровините што служат за приготвување на доби-
точна храна, адитивите и водата за напојување се загадени 
со микробахтерии. 

Добиточна храна, суровини и адитиви за добиточна 
храна не можат да се набавуваат од складови што не се 
обезбедени од влегување на птици или други животни. 

Во спротивно, добиточната храна мора на соодветен 
начин да се деконтаминира пред употребата за исхрана на 
свињите. 

Член 22 
Отворите за вентилација и окцата во објектите за 

сместување на свињите мораат да се обезбедат од влегува-
ње на птици, а дератизација на тие објекти мора да се 
спроведе двапати годишно. 

Член 23 
Заради дијагностичка контрола на туберкулоза во 

кланиците е задолжителен ветеринарско-санитарен пре-
глед најмалку еднаш месечно, на линијата на колење, со 
зарежување на мезентеријалните лимфни јазли. 

Член 24 
Се смета дека туберкулозата кај свињите престанала 

во заразениот двор: 
1) кога ќе се отстранат сите заболени свињи; 
2) кога ќе се одвојат сите потомци на заразените сви-

њи; 
3) кога две последовни туберкулинизации, во растоја-

ние од најмалку шест недели кај сите свињи во тој двор, ќе 
дадат негативен резултат; 

4) ќе се извршат други мерки предвидени со овој пра-
вилник, вклучувајќи ја и завршната дезинфекција. 

Член 25 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за мерките за сузбивање 
и искоренување на туберкулозата кај говедата („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 14/81). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 718/1 
5 декември 1988 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Сава Вујков, с. р. 

278. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита 

на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), во соглас-
ност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај 
и врски, претседателот на Сојузниот комитет за земјодел-
ство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ 
СРЕДСТВА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ПРАТКИ НА 
ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДО-

ЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на чистење 

и дезинфекција на превозните средства со кои се превезу-
ваат пратки на животни, производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло од чл. 22 и 23 на Законот за зашти-
та на животните од заразните болести што ја загрозуваат 
целата земја (во натамошниот текст: Законот) по растова-
рот, а во определени случаи и пред натоварот на пратките 
на животни, производи, суровини и отпадоци од животин-
ско потекло (во натамошниот текст: пратките). 

Чистење и дезинфекција на превозните средства пред 
натоварот на пратките може да се нареди само ако тоа го 
бараат епизоотолошки или хигиенски причини. 

Чистење и дезинфекција од ех. 1 и 2 на овој член се 
врши под контрола на надлежниот ветеринарски орган во 
републиката односно во автономната покраина (во ната-
мошниот текст: надлежниот орган), односно на дипломи-
ран ветеринар во организацијата на здружен труд која 
врши дезинфекција. 

Член 2 
Под превозни средства, во смисла на овој правилник, 

се подразбираат сите превозни средства на железничкиот, 
друмскиот, поморскиот, сообраќајот на внатрешните 
пловни патишта, воздушниот сообраќај и контејнери (во 
натамошниот текст: превозни средства) со кои се превезу-
ваат пратките. 

Како превозни средства, во смисла на став 1 од овој 
член, не се сметаат:: скелиња, рибарски пловни објекти 
што се употребуваат исклучиво за рибарење и пловни об-
јекти со кои во локалниот сообраќај се превезуваат пратки 
на риби во свежа состојба или пратки во отворена амба-
лажа наменети за непосредна потрошувачка. 

Член 3 
Под дезинфекција на превозни средства, во смисла на 

овој правилник се подразбира чистење и дезинфекција на 
самите превозни средства, како и на приборот за врзува-
ње, чистење, хранење, напојување и растовар на животни 
(рампи), што постојано се наоѓаат во превозните средства. 

II. ОБЈЕКТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА 
П РЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, 

Член 4 
Чистење и дезинфекција на железничките и друмски-

те превозни средства се врши во објекти за чистење и де-
зинфекција на овие превозни средства, а на превозните 
средства на внатрешните пловни патишта, во поморскиот 
или воздушниот сообраќај - во луката или пристаништето 
во кое е растоварена последната пратка. 

Објектите за чистење и дезинфекција на железничките 
превозни средства се изградуваат во кругот на товарните 
железнички станици или на друго соодветно место. 

Објектите за чистење и дезинфекција на друмските 
превозни средства се изградуваат во рамките на ветери-
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нарска организација на здружен труд, во рамките на објек-
ти за преработка на животински производи или во рамки-
те на други организации“ на здружен труд. 

Објектите за чистење и дезинфекција што се изграде-
ни во рамките на извозен објект (кланица, млекарница и 
др.) можат да се користат само за сопствена употреба. 

Член 5 
Објектите за чистење и дезинфекција на превозните 

средства мораат да имаат: 
1) за дезинфекција на железнички превозни средства -

соодветни колосечни капацитети за дезинфекција на 
железнички возила, ако објектот се наоѓа во кругот на 
железничката станица; 

2) за дезинфекција на друмски превозни средства - со-
одветни пристапни патишта со тврда коловозна покривка 
и бетонски паркинг-простор за сместување на друмските 
возила што се упатуваат на дезинфекција; 

3) бетонско или асфалтно плато (наткриено или от-
криено) на кое се врши чистење и дезинфекција на превоз-
ни средства со заштита за отпадните води да не се разле-
ваат надвор од платото, со затворена канализација и со 
уреди за одведување на отпадните води во колектор или 
септички јами; 

4) двокоморни или повеќекоморни базени (јами) или 
контејнери за собирање на ѓубрето од превозните средства 
што се чистат, со тоа што базените мораат да имаат капак 
што може добро да се отвори и затвори, а можат да се из-
градат и печки за спалување на ѓубрето; 

5) стабилна или подвижна дезинфекциона прскалка 
со ладна и врела вода под притисок, со потребна опрема и 
хемиски средства за дезинфекција на превозните средства; 

6) потребен прибор за чистење на превозните сред-
ства (лопати, метли, четки и др.) и заштитна опрема, ра-
ботна облека и обувки; 

7) вештачки извор на светлина јак најмалку 550 лукса. 

член 6 
Во местата во кои нема изградени објекти за чистење 

и дезинфекција на железнички или друмски превозни сред-
ства, тие превозни средства можат да се чистат и дезинфи-
цираат и на места што ќе ги определи надлежниот ветери-
нарски орган, и тоа: 

1) на места на кои ќе биде оневозможено загадување 
на околината со ѓубре и отпадни води што настануваат 
при чистењето и дезинфекцијата на превозните средства; 

2) на места на кои можат да се обезбедат основни ус-
лови за стручно вршење на дезинфекција; 

3) на места што се оддалечени од редовниот промет 
на луѓе и животни. 

III. ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ 
СРЕДСТВА ПО РАСТОВАРОТ 

1. Чистење и дезинфекција на железнички и друмски 
превозни средства 

Член 7 
Железничките превозни средства мораат да се дезин-

фицираат најдоцна во рок од 96 часови од часот на расто-
варот, а другите превозни средства - по растоварот на 
пратката. 

Надлежниот орган кој вршел задолжителен ветери-
нарски преглед при растоварот на пратките од железнич-
ките превозни средства ќе утврди веднаш по растоварот 
на пратките дали ќе се врши обична или потсилена дезин-
фекција и на железничките превозни средства ќе залепи 
лифче со отпечатен натпис „ДА СЕ ДЕЗИНФИЦИРА“ од-
носно „ДА СЕ ДЕЗИНФИЦИРА ПОТСИЛЕНО". При 
дното на лифчето се запишуваат денот и часот на растова-
рот и се става жиго.т на железничката станица во која е из-
вршен растоварот. 

Друмските превозни средства со кои се превезуваат 
животни и што се враќаат празни од странство во Југосла-
вија мораат за извршената дезинфекција по растоварот да 
имаат потврда од надлежниот орган на земјата од која до-

аѓаат. Ако дезинфекција на тие средства не е извршена, 
граничниот ветеринарски инспектор ќе определи дезин-
фекцијата да ја изврши на граничниот премин за тоа ов-
ластена ветеринарска организација на здружен труд. 

Ако друмските или железничките превозни средства 
се испраќаат на дезинфекција во друго место, мораат да се 
затворат и пломбираат. 

Член 8 
Чистење на железничките и друмските превозни сред-

ства се врши за од нив да се отстранат ѓубрето и органски-
те и други нечистотии. . 

Чистење од став 1 на овој член се врши на следниот 
начин: 

1) површините на превозните средства и амбалажата 
се полеваат со ладна вода, а при потсилена дезинфекција 
против вируси и неспорогени причинители се потопуваат 
со врел 2%-тен раствор на каустична сода односно против 
спорогени причинители на заразни болести - со раствор 
на хлорна вар или друг соодветен хлорен препарат кој 
содржи 5%-тен активен хлор во раствор или 5%-тен рас-
твор на формалдехид и така остануваат 15 минути. Потоа 
од превозните средства се исфрлаат ѓубрето, длаките, пер-
дувите и другите отпадоци што ќе останат по растоварот 
на пратката; 

2) од таванот, ѕидовите, приборот за хранење, напоју-
вање, врзување и другата опрема и амбалажата ќе се ис-
тражи сета нечистотија, така што да не останат траги од 
ѓубре или друга нечистотија; 

3) сите површини на превозните средства добро се 
мијат со врела вода (температура од 50 до 60 0С) под при-
тисок, со соодветна прскалка, при истовремено миење на 
тие површини, со тоа што најпрво се мие внатрешната 
страна на возилото, а ако возилото е загадено однадвор -
и од надворешната страна. 

При обична дезинфекција на превозни средства, за 
миење од став 2 точка 3 на овој член може да се употреби 
ладна вода, но само со прскалка и под притисок од нај-
малку две атмосфери. 

Член 9 
Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од железнички-

те и друмските превозни средства се собираат во објектите 
за чистење и дезинфекција на превозните средства и се ре-
дат во бетонски базени или контејнери. Ако се посомнева 
на заразна болест, ѓубрето пред одлагањето се намокрува 
со раствор на хлорна вар со најмалку 5%-тен активен хлор 
или капорит. Така обработеното ѓубре може да се користи 
најрано по истекот на три месеци од денот кога е изврше-
на дезинфекција. 

Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците на местата на 
натоварот и растоварот мораат да се собираат во бетон-
ски базени или контејнери. Ако се посомнева на зараза, де-
зинфекција се врши во согласност со став 1 на овој член. 

Ако поради сомневање на зараза се врши потсилена 
дезинфекција на превозните средства, а нема печки за спа-
лување, собраното ѓубре, нечистотија и отпадоци мораат 
на бетонска, асфалтна или камена подлога добро да се на-
мократ со раствор на хлорна вар во кој има најмалку 
5%-тен раствор на активен хлор или капорит, па повеќе 
пати се промешуваат и добро набиваат во бетонски јами 
или внимателно се закопуваат. 

Ѓубрето собрано и дезинфицирано на начинот од 
став 1 на овој член може да се користело истекот на три 
месеци од денот кога е извршена дезинфекција. 

Член 10 
Дезинфекцијата на железнички и друмски превозни 

средства може да биде обична и потсилена. 
Дезинфекција од став 1 на овој член се врши по за-

вршеното чистење на превозните средства на начинот 
пропишан во член 8 на овој правилник и кога превозните 
средства ќе се исушат. 

Член И 
Обична дезинфекција на превозни средства се врши 

така што сите површини на железнички или друмски пре-
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возни средства се натопуваат со врел раствор на дезинфи-
циенс, на температура од 50 до 60 0С, така што на секој 
квадратен метар површина ќе се потроши најмалку еден 
литар раствор. 

Растворот на дезинфициенсот од став 1 на овој член 
може да се употреби како 2%-тен раствор на каустична со-
да, 2%-тен раствор на формалдехид, раствор на хлорен 
препарат со најмалку 3% активен хлор, а може да се упот-
реби и раствор на некој комерцијален препарат за дезин-
фекција, со тоа што препаратот се употребува на начинот 
назначен во упатството на производителот и видот на пре-
паратот да се менува еднаш месечно. 

Половина час по завршената обична дезинфекција, 
превозните средства се измиваат со вода и се сушат. 

Член 12 
Потсилена дезинфекција се врши ако пратката потек-

нува од заразено подрачје или ако при растоварот на 
пратката Се утврди дека пратката е заразена или ако по-
стои сомневање дека е заразена со некоЈа од заразните бо-
лести на животни од член 2 на Законот. 

Потсилена дезинфекција на железнички и друмски 
превозни средства се врши ако пратката е заразена или е 
сомнителна на зараза, зависно од видот и отпорноста на 
причинителот на заразната болест. 

Член 13 
Ако потсилена дезинфекција на превозните средства 

се врши поради неспороген причинител на заразни болес-
ти, сите внатрешни и надворешни површини на превозни-
те средства по миењето и сушењето, се натопуваат со рас-
твор на хлорна вар, кој содржи 3% активен хлор во раство-
рот (или со соодветен хлорен препарат) или со 3%-тен рас-
твор на формалдехид. 

Ако потсилена дезинфекција се врши поради вирусни 
причинители, превозните средства, по миењето и сушење-
то, се полеваат со врел 2%-тен раствор на каустична сода. 

Еден час по завршената потсилена дезинфекција, пре-
возните средства мораат да се измијат со врела вода и да 
се исушат. 

Член 14 
Потсилена дезинфекција која се врши поради споро-

гени причинители на заразни болести се врши така што 
површините на превозните средства по миењето се дезин-
фицираат со раствор на хлорна вар или со други соодвет-
ни хлорни препарати што содржат 5% активен хлор во 
растворат или 5%-тен раствор на формалдехид. 

Петнаесет минути по намокрувањето превозните 
средства механички ќе се исчистат и сите површини по-
вторно ќе се намократ со иста количина и ист дезинфици-
енс. Еден час по завршената дезинфекција превозните 
средства мораат да се измијат со врела вода и да се ису-
шат. 

Член 15 
Хлорните препарати, посебно хлорната вар, мораат 

да се чуваат на темно место, во добро затворени садови, а 
непосредно пред правењето на растворот мораат да се ис-
питаат на процент на активен хлор за да може да се напра-
ви пропишаната концентрација на растворот. 

Приготвување на растворот на хлорен препарати мо-
ра да се врши непосредно пред изведувањето на дезинфек-
цијата. Хлорни препарати со помалку од 15% активен 
хлор не можат да се употребуваат за правење на дезинфек-
циони раствори. 

Член 16 
Дезинфекција на прибор за врзување, чистење, хране-

ње и напојување на животни, прибор за чистење на превоз-
ни средства, трла, рампи и други предмети во железнички 
или друмски превозни средства што биле во непосреден 
допир со пратката се врши, зависно од видот на материја-
лот, со подарување на пламен, со варење во вода, во во-
дена пареа или со миење во дезинфекционо средство - рас-
твор. 

Член 17 
По дезинфекцијата на железнички превозни средства, 

надлежниот орган ги симнува налепниците со кои превоз-
ните средства се упатени на дезинфекција и на тоа место 
става налепница со отпечатен натпис: „ДЕЗИНФИЦИРА-
НО“ или ,,ПОТСИЛЕНО ДЕЗИНФИЦИРАНО“. 

На налепниците се запишуваат денот и местото каде 
што е извршена дезинфекција и се става печат на над-
лежниот орган. 

Дезинфицираните железнички превозни средства tpe-
ба да се затворат и пломбираат. 

2. Чистење и дезинфекција на пловни објекти - бродови 

Член 18 
Пловни објекти - бродови (речни и поморски) се чис-

тат и дезинфицираат на начинот и со средствата што се 
пропишани за чистење и дезинфекција на железнички и 
други превозни средства од чл. 8 до 16 на овој правилник. 

За извршените дезинфекции, одговорното лице на 
пловниот објект мора да води евиденција од член 25 на 
овој правилник„ 

Член 19 
Кај пловниот објект се чистат и дезинфицираат само 

внатрешните страни на објектот, и тоа во луката односно 
пристаништето во кое ќе се изврши последното растова-
рување на пратката од пловниот објект. 

Местото на кое ќе се изврши дезинфекција на пловни-
от објект го определуваат лучките односно пристанишни-
те органи. 

Ако чистење и дезинфекција на пловниот објект не 
може да се изврши во луката или пристаништето од став 1 
на овој член, надлежниот орган може да дозволи чистење 
и дезинфекција да се изврши во текот на патувањето до 
следната лука или пристаниште. 

Член 20 
Ако пратката е превезувана во издвоена просторија 

или простор на пловниот објект, се чистат и дезинфицира-
ат само тие простории или тој простор. 

Ако пратката се превезува во просторија или простор 
заедно со други пратки (генерален товар, денковни прат-
ки), ќе се изврши чистење и дезинфекција само на оној дел 
од таа просторија или простор на кој се наоѓала пратката, 
при што се води сметка за тоа да не се причини штета на 
т,оварот што се превезува. 

Член 21 
Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од пловниот об-

јект што настануваат по неговото чистење и дезинфекција, 
не смеат да се фрлат во отворено море, во слободен речен 
тек, во лука и пристаниште, во зимовници или канали. 

Со ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од став 1 на 
овој член ќе се постапи на начинот пропишан во член 9 на 
овој правилник. 

3. Чистење и дезинфекција на воздушни превозни средства 

Член 22 
Чистење и дезинфекција на воздушни превозни сред-

ства се врши на начинот и со средствата што се пропиша-
ни во чл. 8 до 16 на овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член: 
1) миење на воздушни превозни средства се врши са-

мо со ладна вода, при што мора да се води сметка да не се 
намократ осетливите уреди на превозното средство; 

2) обична, дезинфекција на воздушни превозни сред-
ства се врши со 3%-тен, а потсилена со 5%-тен раствор на 
формалдехид во ладна вода. 

За дезинфекција на воздушни превозни средства не 
смеат да се употребуваат хлорни препарати и каустична 
сода. 
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IV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПРЕД 
НАТОВАР 

Член 23 
Дезинфекција на превозни средства пред натовар се 

врши по чистењето на превозните средства, на начин и со 
средства што ќе ги определи надлежниот орган во репуб-
ликата односно автономната покраина. 

V. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА МЕСТАТА ЗА НАТОВАР, ПРЕ-
ТОВАР И РАСТОВАР 

Член 24 
Местата за натовар, претовар и растовар на пратки 

мораат по натоварот, претоварот или растоварот, темел-
но да се исчистат и подложат на обична дезинфекција. 

Ако постои сомневање на зараза, местата за натовар, 
претовар или растовар на пратки ќе се дезинфицираат на 
начинот и со средствата со кои се врши зајакната дезин-
фекција. 

VI. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНАТА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Член 25 
Организациите на здружен труд што вршат дезин-

фекција на превозните средства мораат да располагаат со 
следните податоци, и тоа: 

1) ден, месец и година кога е извршена дезинфекција 
и место на извршувањето; 

2) вид и регистарски број, односно назив на превозно-
то средство; 

3) вид на извршената дезинфекција (обична или зајак-
ната) и кој извршил дезинфекција; 

4) средства со кои е извршена дезинфекција, 
5) потпис на овластеното лице. 
По извршената дезинфекција на превозните средства 

овластената организација на здружен труд за вршење на 
дезинфекција издава потврда во која се наведуваат пода-
тоците од став 1. точ. 1 до 5 на овој член, што ја заверува 
надлежниот орган под чија контрола, е извршена. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на дезинфек-
ција на превозните средства со кои се превезуваат пратки 
на животни, животински производи, животински суровини 
и животински отпадоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/77). 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 717/1 
3 февруари 1989 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

Сава Вујков, с. р. 

279. 
Врз основа на член 266 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), во 
спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, пре-
тседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 

ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА 
!. Во Наредбата за воздушните патишта („Службен 

лист на СФРЈ“, бр. 79/87) во точка 2 во табелата, во коло-

на 1 ознаката: „A15/UA15" се заменува со ознаката: „А-
/15" и се додава нова ознака: „(ЈА 15", а во колона 2 зборо-
вите: „Граничен коридор Дравоград (RADLY) - Љубљана 
(VOR) - Илирска Бистрица (VOR) - Пула (VOR) - грани-
чен коридор Пула (NIKOL)." 

Во колона 1 под ознаката „UB4" зборовите во колона 
2: „Граничен коридор Умаг (ROTAR)" се заменуваат со 
зборовите: „Граничен коридор (LABIN)". 

Во колона 1 По ознаката: „G235/UG235" се додава оз-
наката „UL73" и зборовите во колона 2: „Граничен кори-
дор Бовец (GORMO) - Илирска Бистрица (VOR)". 

Во колона 1 под ознаката: „R26/UR26" во колона 2 
на крајот се додаваат зборовите: „Граничен коридор Без-
дан (HODUN)". 

2. Во точка 3 по ознаката: „G" се додава нова ознака 
I м 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 4 мај 1989 година. 

Бр. 2262/2 
14 март 1989 година 
Белград 

280. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
д-р Драги Данев, с. р. 

Врз основа на член 266 од Законот за воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), во 
спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, пре-
тседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРАНИЧНИТЕ 

КОРИДОРИ 
1. Во Наредбата за граничните коридори („Службен 

лист на СФРЈ“; бр. 79/87) во точка 4 на крајот од одредба-
та под I се додава нова алинеја која гласи: 

„- Вовед (GOKMO) 4626,3N 1338,1 Е“ 
Во одредбата под 2 на крајот се додава мова алинеја, 

која гласи: 
Бездан (HODUN) 4552,N1848,7EW 

Во одредбата под о на крајот се додаваат две нови 
алинеи, кои гласат: 

„- Л абии (LABIN) 4458,6N 1305,6Е 
, - Пула (NIKOL) 4413,ОН 1341,4 Е“. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 4 мај 1989 година. 

Бр. 2262/2 
14 март 1989 година 
Белград Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 

д-р Драги Данев, с. р. 

281. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87,37/88 и 61/88), гене-
ралниот директор на Службата на општественото книго-
водство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ЕД-
НООБРАЗНИ ОБРАСЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ПРЕКУ 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО ^ 
1. Во Упатството за формата, содржината и употре-
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бата на еднообразни обрасци за вршење на работите на 
платниот промет во земјата преку Службата на општес-
твеното книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
51/84, 67/84, 42/85, 64/86 и 37/88), во точка 2 во одредба 
под 2 по зборовите: „Пресметковен чек - Образец бр. 45" 
се додаваат зборовите: „Акцептен налог - Образец бр. 46." 

2. Во точка 28 по зборот: „Службата“, зборовите: „а 
плаќањето е пропишано со закон или со пропис донесен 
врз основа на закон“ се заменуваат со зборовите: „по ос-
нов на плаќања извршени со пренос на хартии од вред-
ност, плаќања на меѓусебни обврски извршени со пребива-
ње, како и по основ на други плаќања пропишани со закон 
или со пропис донесен врз основа на закон“. 

3. Точката 31 се менува и гласи: 
„31. Налогот за наплата се употребува кога доверите-

лот и налага на Службата на товар на сметката на 
должникот да изврши пренос на средства во корист на 
сметката на доверителот, по основ на наплата на хартии 
од вредност и други основи утврдени со закон или со про-
пис донесен врз основа на закон“. 

4. Во точка 37 ставот 1 се менува и гласи: 
„37. Пресметковниот чек се употребува за обезбедува-

ње на плаќања односно за плаќања согласно со сојузен за-
кон." 

5. По точка 39 се додаваат пододделот: „Акцептен на-
лог - Образец бр. 46" и точ. 39а, 396 и 39в, кои гласат: 

„Акцептен налог - Образец бр. 46. 
39а. Акцептниот налог се употребува за обезбедување 

на плаќање односно за плаќање во рокот на втасувањето 
согласно со сојузен закон. 

Акцептниот налог го издава должникот и ги запишу-
ва, покрај другите елементи: датумот и местото на издава-
њето на налогот, датумот на неговото втасување, го пот-
пишува, заверува и и го врачува на доверителот. 

Примениот акцептен налог доверителот го потпишу-
ва, заверува и и го поднесува за наплата на организацио-
ната единица на Службата кај која се води сметката на 
должникот, непосредно или по пошта, најдоцна на денот 
на втасувањето. 

396. Акцептниот налог содржи: 
1) број и седиште на организационата единица на 

Службата; 
2) сериски број на акцептниот налог; 
3) место и датум на издавањето на налогот; 
4) датум на втасувањето; 
5) назив и седиште на должникот; 
6) број на сметката на должникот; 
7) ознака на начинот на извршувањето; 
8) повикување на бројот (задолжувањето); 
9) цел на плаќањето; 
10) број на инвестициониот објект; 
11) шифра; 
12) износ во динари; 
13) назив и седиште на примачот во чија корист се 

врши преносот на средства; 
14) број на сметката на примачот на средствата; 
15) повикување на бројот (одобрувањето); 
16) потпис и штембил на должникот - акцептант; 
17) потпис и штембил на подносителот на налогот -

примач на средствата; 
18)датум и час на приемот на налогот во организаци-

оната единица на Службата. 
39в. Акцептниот налог се состои од три примероци, и 

тоа: примерок 1 - Акцептен налог; примерок 2 - Извештај 
за задолжување; примерок 3 - Извештај за одобрување. 

Акцептниог налог останува во Службата, како доку-
мент за задолжување на сметката на должникот, односно 
за одобрување на сметката на доверителот. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДГ гво АКЦЕПТЕН НАЛОГ број 

(Организациона единица на Службата) 

(Место и датум на издавање на налогот) (Датум на втасувањето) 

Да се книжи врз товар на нашата сметка 

(Назив и седиште на должникот) 

Цел на плаќањето - — - „ и . ^ , „ .—,,-

Во корист на сметката 

(Назив и седиште на примачот) 

Број 

Повику-
вање на 
бројот 
(задолж.) 

Број 
на ин-
вест. 
објект 

,Дин„ 

Број 

Повику-
вање на 
бројот 
(одобри ек 

Начин ( | 
на из- ' I 
вршување | 

Шифра а 

(Штембил и потпис на должникот-акцептант) 
Ознака на 
контролата 

(Датум и час на приемот на налогот) 

(Потпис и штембил ца подносителот на налогот) 
Обр. бр. 46 на СОКЈ 
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Извештајот за задолжување му се доставува на 
должникот, на чиј товар е извршено плаќањето на об-
врските. 

Извештајот за одобрување му се доставува на дове-
рителот, во чија корист се пренесени средел вата“. 

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

40 бр. 1/19 
7 март 1989 година 
Белград 

Генерален директор 
на Службата на 
општественото 

книговодство, 
Димитрие Тасиќ, с. р. 

282. 
Врз основа на член 17 и член 64а точка 3 и член бб 

став 2 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. 49/76,41/81,28/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Банките се должни да пресметуваат и издвојуваат 

задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија 
во височината, на начинот и во роковите што се утврдени 
со оваа одлука. 

2. Банките пресметуваат задолжителна резерва, и 
тоа: 

1) по стапка од 21% - на депозити по видување и де-
позити орочени до три месеци; 

2) по стапка од 5% - на депозити орочени на три месе-
ци и повеќе месеци и на средствата прибавени со издавање 
на хартии од вредност со рок за враќање од три месеци и 
повеќе месеци; 

3) по стапка од 2% - на депозити и други средства на-
менети за станбена изградба. 

Како орочени депозити на три месеци и повеќе месе-
ци не се смета остатокот од орочениот депозит ако депо-
нентот делумно ги повлекол орочените средства пред ис-
текот на договорениот рок. 

3. Банките не пресметуваат задолжителна резерва, и 
тоа: 

1) на девизните депозити на населението; 
2) на средствата примени од Фондот на федерацијата 

за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини; 

3) на средствата на депозитите примени на име по-
мош за подрачјата настрадани од елементарни непогоди; 

4) на средствата примени од други банки врз основа 
на самоуправна спогодба за дополнителни средства за 
кредитирање на С АЛ Косово; 

5) на депозитите на банките или на други финансиски 
организации што, во согласност со законот, се основани 
во странство, ако тие депозити се вклучени во основицата 
за пресметка на задолжителната резерва на банките, што 
ги основале тие банки односно други финансиски органи-
зации во странство и ако на тие депозити се пресметува и 
издвојува задолжителна резерва спрема прописите на зем-
јата во која се основани тие банки или други финансиски 
организации; 

6) на девизните депозити што странските банки и 
други странски лица со седиште во Југославија или во 
странство ги држат на сметки кај банките овластени за ра-
ботење со странство; 

7) на депозитите од наменски собраните средства за 
вработување во согласност со прописите со кои се уредува 
собирањето и употребата на тие средства. 

4. Задолжителната резерва, пресметана во смисла на 
оваа одлука, банктите ја издвојуваат кај Народната банка 
на Југославија со пренесување на тие средства на посебна 
сметка на издвоената задолжителна резерва на банките 
што ја води Службата на општественото книговодство. 

5. Задолжителната резерва од оваа одлука банките ја 
пресметуваат и издвојуваат месечно. 

Пресметка на задолжителната резерва банките соста-
вуваат до 10-ти во месецот, спрема просечната состојба 
на депозитите од претходниот месец, сметајќи ја просеч-
ната состојба на депозитите врз основа на декадните кни-
говодствени состојби од тој месец. 

Задолжителната резерва утврдена во пресметката од 
став 1 на оваа точка се издвојува на 11-ти во месецот во 
кој пресметката е составена и важи од тој ден до 10-ти во 
наредниот месец. 

Врз основа на привремената книговодствена состојба 
на 30 јуни и 31 декември, банките ја утврдуваат просечна-
та состојба на депозитите за јуни односно за декември и, 
во рокот и на начинот од став 2 на оваа точка, составуваат 
привремена пресметка на задолжителната резерва. Спре-
ма таа пресметка задолжителната резерва се издвојува во 
рокот од став 3 на оваа точка и важи во пресметковниот 
период од 11-ти тековниот месец до рокот за поднесување 
на конечна пресметка на задолжителната резерва. 

Врз основа на конечната книговодствена пресметка 
на средствата на 30 јуни односно 31 декември, банките ут-
врдуваат нови просечни состојби на депозитите за јуни од-
носно за декември и составуваат конечна пресметка на за-
шлжителната резерва, најдоцна до 18-ти тековниот ме-

сец. Издвоениот износ на задолжителна резерва по конеч-
ната пресметка важи од денот на издвојувањето до крајот 
ма пресметковниот период, т.е. до 10-ти во наредниот ме-
сец. 

6. Пресметката на задолжителната резерва од точка 5 
на оваа одлука банката је составува на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија и до рокот од 
таа точка ја доставува, до Службата на општественото 
книговодство кај која се води жиро-сметка на банката. 

Еден примерок од пресметката на задолжителната 
резерва банката доставува до народната банда на републи-
ката односно народната банка на автономната покраина 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на банката заради кон-
трола на исправноста на пресметката. 

Со пресметката на задолжителната резерва банката 
поднесува соодветен налог за уплата односно за враќање 
на разликата меѓу состојбата на задолжителната резерва 
на посебна сметка кај Службата на општественото книго-
водство и задолжителната резерва по поднесената пре-
сметка. 

7.4 Првата пресметка на задолжителната резерва, спо-
ред одредбите на оваа одлука, банката ќе је изврши спре-
ма просечната состојба на депозитите во текот на март 
1989 година.Со пресметката банката поднесува соодветен 
налог за уплата односно за враќање на разликата настана-
та меѓу состојбата на задолжителната резерва по таа пре-
сметка и состојбата на задолжителната резерва на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговодство. Таа 
разлика банката ќе је уплати односно ќе је наплати во три 
еднакви рати, и тоа: првата рата на П-ти април, втората 
на 11-ти мај и третата на 11-ти јуни 1989 година. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува обврската за одржување на минималната лик-
видност во благајничките записи на Народната банка на 
Југославија пропишана со Одлуката за начинот на 
одржување на минималната ликвидност на банките 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/88). 

9. Упатство за примената на оваа одлука дава Народ-
ната банка на Југославија. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва 
на банките кај Народната банка на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 87/87, 4/88, 10/88, 29/88, 38/88, 59/88, 
65/88 и 9/88) и Одлуката за издавање на благајнички запи^ 
си на Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 63/78, 63/79, 58/80, 72/81, 1/83, 19/83, 35/86 :: 
64/86). 
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11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

(во динари) 

О. бр. 26 
22 март 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влатковиќ, с. р. 

1987. 

СФРЈ 
СР Босна и Херцеговина 

283. 
Врз основа на член 3 став 5 и член 98 став 5 од Зако-

нот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
12/89), Службата на општественото книговодство на Југо-
славија објавува 

П О Д А Т О Ц И 
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН БРУТО ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1987 И 1988 

ГОДИНА 

(во динари) 

Г о д и н а 

Г о д и н а 
1987. 1988. 

СР Црна Гора 223.444 595.386 
СР Хрватска 261.657 697.416 
СР Македонија 186.190 499.691 
СР Словенија 377.684 1.153.237 
СР Србија без териториите на САП 226.120 581.115 
САП Косово 184.300 483.817 
САП Војводина 281.917 716.426 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Просечниот месечен бруто личен доход по работник 

е пресметан врз основа на искажаните податоци на озна-
ките за автоматска обработка на податоците, во колоната 
5 од образецот Посебни податоци по завршната сметка за 
1987 и по завршната сметка за 1988 година - по формула-

190 „ 
та: 23| х ^ месеци. 

1988. 

254.230 688.689 
222.404 600.241 

Генерален директор 
на Службата на 
општественото 

книговодствена Југославија, 
Димитре Тасиќ, с. р. 

284. 
Врз основа на член 17 став 1 точка 1 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од оп-

штествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88 и 61/88), Службата на општественото 
книговодство на Југославија врз основа на завршната сметка за 1988 година, утврдува и објавува 

С Т А П К А НА А К У М У Л А Т И В Н О С Т А 
ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Xpiiaircica 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тери-
ториите 
на С АЛ 

САН 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000002 ВКУПНО - СТОПАНСТВО 2,94 2,50 11,24 12,47 2,56 8,03 2,04 2,76 2ЈЅ5 
010000 Индустрија и рударство 2,86 2,37 16,18 12,32 

0,32 
7,62 1,72 2,50 3,43 

010100 Електростопанство 0,70 0,55 4,91 2,39 0,32 1 as 1,03 ОДОТ 0,95 
010101 Хидроелектрани 0,49 0,19 4,39 II ,54 0,92 

0,06 037 010102 Термоелектрани 1,04 0,77 6,57 8,99 1,17 0,06 037 
010103 Нуклеарни електрани 1,16 

3,79 1,29 2,92 0,62 010104 Пренос на електрична енергија 0,77 0,44 10,96 3,79 1,29 2,92 0,62 
010105 Дистрибуција на ел. енергија 0,60 0,75 2,81 0,98 

ОДО 1,95 
0,96 1,64 1,55 

010200 Производство на јаглен 1,90 2,71 26,96 (0,31 ОДО 1,95 2,05 1,27 
010201 Производство на камен јаглен 0,14 

2,77 
0,87 0,01 

010202 Производство на мрк јаглен и з 2,77 
29,17 

0,09 
1Д7 010203 Производство на лигнит 2,18 2,63 29,17 

ЗДЗ 
2,28 1Д7 

4,78 010400 Производство на нафта и гас 3,01 ЗДЗ 4,78 
010410 Производство на сурова нафта 3,09 3,23 5,34 
010420 Производство на земен гас 2,42 2,57 
010500 Производство на дерив. на нафта 5,24 2,39 22,04 одо 13,01 2,78 
010600 Производство на руда на железо 0,33 0,37 

2,31 102 010700 Црна металургија 1,69 0,43 49,46 2ЈЅ2 5,37 0,07 2,31 102 
010710 Производство на железо и челик 0,84 0,33 27,27 4,87 0,07 4,45 1,92 
010711 Производство на железо 0,81 269,03 
010712 Производство на челик 0,27 0,25 6,29 

0,10 4,45 2,66 010713 Производство на валан челик 1,14 0,60 211,21 0,10 4,45 2,66 
010720 Производство на феролегури 7,77 16,63 98,75 1,70 
0 1 0 8 0 0 Пронз. на руди на об. метали 2,99 11,87 10,09 11,35 3,14 0,66 1,59 
010810 Производство на руди на бакар 0,39 0,39 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тери-
ториите 

на САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

010820 Произ. на руди на олово и цинк 2,29 12,97 1,17 1,46 
010830 Производство на боксит 9,21 12,14 10,09 11,35 10,37 
010890 Произ. на други руди на метали 0,50 1,35 4,69 
010900 Произ. на обоени метали 7,82 6,21 38,11 9,70 6,54 11,09 1,47 5,11 
010920 Производство на олово 5,47 6,44 6,94 
010930 Производство на цинк 6,43 7,21 4,30 
010940 Произ. на глиница и алуминиум 9,38 6,21 38,11 9,70 
010941 Производство на глиница 8,09 2,65 51,05 
010942 Производство на алуминиум 10,54 30,63 9,70 

3,81 010990 Произ. на други об. мет. 3,47 3,81 
010992 Производство на жива 8,34 
010999 Друго произ. на обоени метали 2,76 3,81 
011000 Преработка на обоени метали 4,16 5,59 32,96 9,13 2,73 1,63 1,04 5,64 
011010 Преработка на алуминиум 5,76 4,01 32,96 8,36 10,87 0,91 

1090 Прер. на други об. метали 2,48 8,76 18,07 4,19 2,00 1,04 5,64 
Ш1091 Преработка на бакар 2,00 37,74 

4,19 
2,00 5,64 

Pi 1092 Преработка на олово 4,42 11,15 0,82 0,93 
011093 Преработка на цинк 4,57 
011099 Друга прер. на обоени метали 1,56 4,40 1,08 
011100 Произ. на неметали , 2,44 1,53 29,22 13,20 2,93 9,00 0,91 0,22 3,80 
011110 Произ. на неметални минерали 2,51 3,13 14,08 10,43 0,91 0,22 3,80 
011111 Производство на азбест 1,04 2,56 
011112 Производство на магнезит 0,63 29,22 0,10 0,16 3,81 
011113 Производство на кварцен песок 2,81 1,72 0,37 1,91 
011119 Производство на други неметали 3,32 4,99 23,14 0,44 0,93 
011120 Производство на соли 2,37 1,30 29,62 11,91 
011121 Производство на морска сол 5,21 29,62 11,91 
011129 Производство на други соли 1,31 1,30 
011200 Преработка на неметали 4,73 2,59 62,66 23,51 0,89 9,51 1,63 1,08 7,82 
011210 Производство на стакло 6,14 9,45 254,83 34,90 8,54 0,92 129,08 12,73 
011211 Производство на рамно стакло 12,63 

9,45 254,83 
25,01 

8,54 0,92 129,08 
17,86 

011212 Производство на амбал. на стакло 7,32 47,88 1,35 
17,86 

011219 Производство на друго стакло з ,п 9,45 254,83 16,28 0,78 129,08 2,52 
011220 Произодство на огноот. материјали 1,40 0,01 1,89 
011230 Производство на порцелан 2,76 2,83 9,01 10,83 3,41 0,40 1,58 
011231 Произ. на порц. за домаќин. 1,86 16,86 
011232 Производство на техничка керамика 2,93 3,05 8,27 5,21 0,40 1,58 
011290 Друга преработка на неметали 6,62 7,24 62,40 15,62 10,03 0,22 

0,40 
3,60 

011291 Произ. на азбестни производи 1,91 3,79 26,34 
011292 Произ. на графитни производи 23,05 62,40 22,00 
011299 Преработка на други неметали 5,10 76,95 5,50 0,65 3,60 
011300 Металопреработ. дејност 3,20 3,72 3,78 12,75 2,15 1,69 6,75, 3,35 
011310 Произ. на репроматеријали 3,66 4,25 4,27 13,93 9,52 1,68 7,21 3,08 
011311 Произ. на леани производи 2,04 2,21 9,24 1,01 0,57 2,65 
011312 Произ. на инстал: материј. 3,64 3,96 15,28 1,45 12,20 2,36 
011313 Производство на алати 3,69 2,74 0,23 16,69 2,33 1,38 
011314 Произв. на метална амбалажа 8,86 0,66 26,08 9,23 5,76 
011315 Производство на жичени стоки 3,52 8,25 0,43 7,80 1,55 11,36 3,93 
011316 Производство на лежишта 5,16 7,74 10,19 3,91 2,08 

11,36 
9,84 

011319 Произ. на други метални материј. 5,44 4,79 19,43 1,80 0,36 3,09 
011320 Произ. на метални конструк. 2,50 2,03 9,65 6,95 2,05 0,33 3,29 
011390 Произ. други мет. произ. 2,47 3,63 4,92 11,88 6,69 1,63 6,34 7,70 
011400 Машиноградба 4,96 4,65 5,54 32,81 11,71 3,08 1,85 2,12 
011410 Произ. на машини и уреди 5,57 5,09 5,54 35,25 8,21 3,65 1,85 2,45 
011411 Произ. на енерг. машини 4,78 6,95 8,24 5,18 1,63 20,59 
011412 Произ. на градежни машини 3,57 2,20 0,42 2,94 U 3 
011413 Произ. на маш. за обр. на мет. 10,63 4,41 90,14 5,62 2,48 
011419 Произ. на други машини 3,65 1,26 9,89 13,29 2,42 2,31 2,40 
011420 Произ. на зем. машини 1,83 4,04 9,30 7,75 0,47 0,97 
011430 Произ. на професионална опрема 2,99 2,37 18,31 4,13 3,89 3,84 
011500 Произ. на сооораќ. средства 2,89 3,94 33,08 9,53 1,95 8,01 2,03 3,26 4,41 
011510 Произ. и поправка на шии. воз. 2,70 0,64 9,31 8,63 0,83 4,36 
011511 Производство на шински возила 2,38 0,76 14,81 2,93 
011512 Поправка на шински возила 2,89 0,54 5,70 1,70 4,91 
011520 Производство на друмски возила 2,93 4,74 33,08 10,42 8,18 2,02 3,26 5,16 
011521 Производство на мотори 3,24 6,21 8,08 1,23 4,97 
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- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тери-
ториите 
на САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

011522 Производство на камиони 1,23 1,23 7,79 0,08 1,64 
011523 Производство на автомобили 4,99 9,18 

2,78 011524 Производство на трактори 0,27 0,67 2,78 
3,46 011526 Производство на велосипеди 2,19 1,85 

17,85 2,96 3,26 
3,46 

011527 Производство на делови за возила 3,65 4,41 33,08 17,85 2,96 3,26 8,71 
0 И 530 Произ. на воздухопл. сред. 3,40 2,94 1,11 13,68 

2,47 011590 Произ. на други сооб. сред. 1,57 
10,65 6,57 

2,47 
011600 Бродоградба 2,95 3,87 10,65 6,57 2,90 
011601 Поморска бродоградба 2,60 3,87 10,65 

6,57 2,90 011602 Речна бродоградба 4,40 4 6,57 
3,00 

2,90 
011700 Произ. на ел. машини и апарати 4,82 7,58 16,36 17,79 8,85 3,33 3,00 5,47 
011710 Произ. на електрични машини 4,28 5,85 12,31 9,12 3,10 5,62 6,89 
011720 Произ. на електронски апарати 4,83 10,75 13,10 18,63 7,55 4,13 4,20 
011721 Произ. на делови на ел. апар. 2,05 22,42 7,56 0,53 2,43 
011722 Произ. на дел. на радио и ТВ ап. 8,32 3,58 11,01 13,85 
011723 Произ. на комуникац. уреди 6,07 14,12 13,10 21,53 

9,29 
5,08 . '1 

011724 Произ. на мерна опрема 5,18 11,63 18,02 9,29 3,09 . '1 

011729 Произ. на други ел. апарати 4,29 3,91 10,17 5,49 I , . 
011730 Производство на кабли 4,51 8,26 25,00 49,26 2,33 2,6 
011740 Произ. на апар. за домаќ. 5,54 1,06 0,43 20,19 11,37 2,27 0,81 
011741 Произ. на технички апарати 6,64 2,98 24,82 2,55 
011742 Произ. на разладни апарати 2,65 0,94 0,62 9,75 22,74 
011743 Произ. на апарати за перење 9,89 

0,81 011749 Произ. на други апар. за домаќ. 5,88 
3,27 

0,81 
6,15 011790 Друго произ. на ел. апарати 5,23 8,79 1,08 13,95 9,62 3,27 2,55 6,15 

011791 Произ. на ел. инст. материј. 5,04 12,26 8,14 8,41 
011792 Производство на сијалици 3,80 19,14 

2,55 
3,81 

011793 Производство на акумулатори 6,98 31,34 23,43 12,24 0,67 2,55 11,10 
011799 Произ. на неспом. ел. произ. 3,94 1,98 1,08 11,93 5,00 

6,67 011800 Произ. на хемиски производи 6,51 4,33 6,25 24,27 5,52 16,89 3,39 2,14 6,67 
011810 Производство на хемикалии 8,14 3,91 6,25 32,,77 23,19 4,64 9,20, 
011820 Произ. на хемикалии за земјод. 2,03 18,81 1,99 0,68 0,90 
011830 Произ. на хем. влакна и маси 6,12 7,29 21,09 9,86 2,31 2,32 7,86 
011831 Произ. на хемиски влакна 2,18 7,87 1,44 2,32 

8,03 011832 Произ. на пластични маси 8,26 5,54 22,32 2,98 8,03 
011900 Преработка на хемиск. производи 6,83 4,95 5,68 26,88 4,13 3,64 4,78 9,05 
011910 Производ, на лекови 7,36 3,93 23,43 22.63 1,92 0,04 11,64 
011920 Произ. на сапун и козметика 6,28 20,61 36,46 11,18 4,35 6,93 
011930 Производство на бои и лакови 10,23 2,01 53,39 26,15 4,14 18,59 9,22 
011940 Прераб. на пластични маси 5,46 3,03 4,65 23,24 12,78 2,75 6,16 6,61 
011941 Произ. на амбалажа од пл. маси 8,29 2,09 39,40 6,16 7,34 20,78 
011949 Друга прер. на пластич. маси 4,49 3,77 4,65 118,71 1,03 5,70 3,99 
011990 Произ. на други хем. произ. 6,55 4,76 10,92 21,40 21,16 4,59 12,62 
012000 Произ. на камен и песок 2,40 3,19 4,01 7,80 4,18 4,04 1,60 3,93 
012001 Производство на камен 2,55 3,50 4,01 8,40 1,78 3,93 
012002 Производство на песок 1Д7 1,13 3,97 0,11 
012003 Производствена суров гипс 1,37 1,37 

0,21 3,49 012100 Произ. на град. материјал 2,14 2,51 3,87 5,53 2,89 
3,61 

1,22 0,21 3,49 
012110 Производство на вар и гипс 1,44 0,91 32,39 2,16 3,61 1,06 
012111 Производство на вар 1,47 0,96 32,39 2,16 1,06 
012112 Производство на гипс 1,22 0,78 
012120 Производство на цемент 1,49 2,12 5,55 6,87 0,37 0,17 2,34 
012130 Производство на тули и керам. 3,23 3,43 0,79 6,81 7,14 2,68 0,57 4,34 
012140 Произ. на град. префабрикати 2,18 2,89 4,97 7,01 1,03 0,09 1,95 
012141 Произ. на азбест, цем. произ. 1,30 0,10 
012142 Производство на префабрикати 2,12 2,99 5,42 1,03 0,08 2,70 
012143 Произ. на битуменски произ. 3,10 2,29 10,78 

8,82 
0,99 

012200 Произ. на реж. граѓа и плочи 3,86 3,89 4,96 16,83 0,51 9,62 1,42 8,82 5,00 
012201 Производство на режана граѓа 3,51 3,49 9,77 16,06 1,53 8,82 6,38 
012202 Производство на плочи 4,25 4,42 0,31 18,36 1,24 
012203 Импрегнација на дрво 6,08 0,77 19,75 1,16 
012300 Произ. на фин. произ. од дрво 2,90 1,88 6,01 15,211 3,51 1,30 2,51 3,16 
012310 Производство на мебел 2,69 1,93 5,52 14,04 8,00 1,35 1,67 2,64 
012320 Произ. на други финални производи 3,34 1,80 7,69 17,57 7,47 1,09 7,30 4,62 
012321 Производство на амбалажа 2,93 1,10 14,73 2,68 111,11 6,02 
012322 Производство на град. елемен. 3,02 1,81 7,69 17,55 0,19 6,98 1,14 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 627 : 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

012323 Произ. на дрвна галантерија 
012324 Произ. на предм. од прачки 
012400 Произ. и прер. на хартија 
012410 Произ. на целулоза и харт. 
012420 Преработка на хартија 
012421 Произ. на хартиена амбалажа 
012429 Друга преработка на хартија 
012500 Произ. на пред. и ткаенини 
012510 Произ. на влакна и предива 
012511 Произ. на коноп, влакно 
012512 Произ. на пам. предиво 
012513 Произ. на волнено предиво 
012514 Произ. на конопово предиво 
012515 Произ. на предиво од свила 
012516 Произ. на синтет. предиво 

^20 Производство на ткаенини 
О' . ,21 Произ. на памучни ткаенини 
О :ji)22 Произ. на волн. ткаен. 

П 2523 Произ. на конопови ткаенини 
012524 Произ. на свилени ткаенини 
012600 Произ. на тот. тек. произ. 
012610 Производство на трикотажа 
012611 Произ. на трикотажни ткаен. 
012612 Производ, на трикотажна ру бел ина 
012613 Произ. на трикотажна облека 
012614 Производство на чорапи 
012615 Производство на позамантерија 
012620 Производство на конфекција 
012621 Производство на рубелина 
012621 Производство на облека 
012623 Произв. на рубелина за домаќин. 
012624 Произ. на тешка конфекција 
012690 Произ. на други текст, произв. 
012691 Производ, на прекрив, за под 
012699 Произ. на несп. текст, произ. 
012700 Производство на кожа и крзна 
012701 Производство на крупна кожа 
012702 Произв. на свињска кожа 
012703 Производ, на ситна кожа и круп. 
012800 Произ. на кож обув. и гал. 
012810 Производство на кожни обувки 
012820 Производство на галантерија 
012830 Производ, на кожена конфек. 
012900 Преработка на каучук 
012901 Производство на гуми за возила 
012909 Друга прераб. на каучук 
013000 Произ. на прехранб. производи 
013010 Мелење на жита 
013020 Произ. на леб и тестенини 
013021 Производство на леб и печива 
013022 Производство на тестенини 
013030 Прераб. на овошје и зеленчук 
013040 Преработка на месо и риба 
013041 Колење на добиток 
013042 Преработка на месо 
013043 Преработка на риба 
013050 Преработка на млеко 
013060 Производство на шеќер 
013070 Производство на кондит. произ. 
013071 Производ, на какао-производи 
013072 Производство на бонбони 
013073 Производство на кекс 
013074 Производство на слатки 
013080 Производство на раст. масла 
013090 Произ. на други прехран, произ. 
013091 Производство на скроб 
013099 Други прехран, производи 

7,69 2,30 12,69 
4,99 5,40 19,12 
5,52 6,95 16,93 
5,02 6,25 5,45 
6,39 8,39 31,32 
6,06 7,65 29,19 
7,68 10,37 38,22 
2,46 1,62 6,02 8,28 
2,73 2,26 

6,02 
11,89 

0,01 
2,26 

0,04 
2,71 1,99 13,77 
2,86 3,09 3,49 
4,13 

3,09 
17,21 

0,46 
1,45 7,59 
2,27 0,95 6,02 4,67 
1,90 0,82 8,55 3,89 
2,07 2,53 5,03 2,50 
7,70 

2,53 5,03 
1,47 

2,53 13,63 
4,24 3,87 9,14 13,97 
3,01 2,67 6,41 5,93 
1,76 2,И 159,86 16,17 
2,93 1,10 3,69 7,11 
3,51 3,25 14,66 4,99 
2,55 2,24 

14,66 
4,44 

3,07 4,62 4,88 
4,63 4,49 7,14 18,84 
4,37 2,58 17,98 
4,78 4,56 7,14 19,15 
3,92 4,38 13,66 
3,80 0,50 
5,10 5,08 15,01 14,70 
3,40 0,91 17,73 
6,67 13,76 

17,73 
14,70 

4,98 2,18 43,81 7,53 
3,85 2,21 

43,81 
7,87 

11,37 
2,21 7,87 

3,55 2,10 43,81 
2,20 2,37 3,11 6,35 
1,59 2,07 4,63 
3,31 4,48 18,07 13,79 
6,15 3,89 26,14 14,88 
6,25 2,25 16,02 1,54 
6,85 1,95 
5,67 2,33 16,02 3,57 
2,83 2,12 15,49 13,03 
3,10 2,50 15,26 10,28 
6,36 3,22 13,47 41,31 
6,54 3,44 13,47 42,32 
2,15 0,83 

13,47 
24,77 

2,06 2,19 15,66 
3,20 1,16 4,97 14,12 
3,19 1,17 6,29 12,47 
2,97 1,08 

6,29 
13,47 

5,69 
1,08 

152,89 19,63 
3,05 2,51 31,36 13,28 
1,36 0,45 4,61 
4,52 3,64 3,97 22,16 
5,76 2,55 39,99 
3,18 3,97 11,30 
4,11 4,86 

3,97 
17,03 

3,75 3,56 45,87 
2,86 0,02 3,45 4,96 
4,07 7,55 24,65 13,38 
0,35 
4,61 7,55 24,65 13,38 

6,31 

1,40 

2,13 

4,86 11,73 
1,51 2,16 
2,18 2,93 5,34 

13,05 0,60 
2,93 

6,22 
10,84 4,52 7,93 2,20 

4,56 2,20 
3,80 12,38 
1,27 5,21 3,64 

9,59 1,39 5,85 4,20 

3,37 2,37 
2,51 17,74 4,92 
1,64 

17,74 
5,67 1,64 

0,46 

. 8,99 1,18 3,05 3,31 . 8,99 
1,41 5,35 
1,27 3,26 1,27 

6,38 
0,32 2,14 1,55 
2,61 0,54 5,85 

8,41 2,49 1,06 4,96 8,41 
3,45 

1,06 
2,05 3,45 

2,88 5,09 
3,93 

2,88 
3,68 3,93 
8,39 

0,67 7,84 
10,73 2,89 0,45 4,14 10,73 

3,85 
0,45 

5,18 
2,42 0,78 3,79 
4,31 

0,78 
13,42 

4,02 2,90 
13,19 1,60 7,89 13,19 

1,37 5,80 
1,87 24,80 

15,38 3,87 3,60 15,38 3,87 
3,64 

4,72 
1,44 5,36 2,46 

5,83 1,14 1,17 1,42 
7,71 3,10 

1,17 
1,95 

9,66 2,01 79,29 8,83 9,66 
3,93 9,26 31,37 

33,34 4,94 
9,26 

69,70 
9,01 2,70 9,26 28,72 

12,01 1,24 1,60 2,35 
17,81 1,79 1,13 2,50 
21,62 1,62 1,84 2,18 21,62 

1,62 1,84 2,34 1,62 1,84 
0,99 

9,41 0,87 5,88 0,91 
13,54 2,11 1,39 1,59 13,54 

2,61 2,09 2,20 
0,04 1,26 1,30 

5,33 2,29 2,86 5,33 
2,52 

9,12 2,46 3,88 
1,45 5,52 
0,52 
4,19 1,27 4,19 

4,08 
15,86 3,03 1,42 2,99 
12,35 2,66 2,31 12,35 2,66 

0,35 
2,66 4,57 



Страна 628 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

Ѕез тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

013100 Производство на пијалаци 
013110 Произ. на алкохолни пијалаци 
013111 Производство на алкохол 
013112 Производство на пиво 
013113 Производство на вино 
013114 Произ. на вински дестилати 
С13115 Производство на ракија од овошје 
013119 Произ. на други алкох. пиј. 
013120 Пронз. на безалкохолни пијал. 
013121 Произ. на освежителни пијал. 
013122 Произ. на минерална вода 
013200 Производство на добит, храна 
013300 Производ, и прераб. на тутун 
013310 Произ. на фермент. тутун 
013320 Преработка на тутун 
013400 Графичка дејност 
013500 Дор. прераб. и произ. на сур. од отп. 
013900 Произ. на разнов. производи 
013901 Произ. на учила и фиск. опрема 
013902 Произ, на музички инструменти 
013903 Производство на ќибрити 
013904 Производство на накит 
013909 Друга неспомената индустрија 
020000 Земјоделство и рибарство 
020100 Земјоделско производство 
020110 Полјоделство 
020120 Овоштарство 
020121 Производство на овошје 
020129 Произ. на овошен саден материј. 
020130 Лозарство 
020131 Производство на грозје 
020139 Произ. на лозен сад. мат. 
020140 Сточарство 
020200 Земјоделски услуги 
020201 Услуги за раст. производство 
020202 Услуги за сточарство 
020300 Рибарство 
020301 Рибарство на море 
020302 Рибарство на реки 
030000 Шумарство 
030001 Гаење на шуми 
030002 Заштита на шуми 
030003 Искористување на шуми 
030004 Лов и гаење на дивеч 
040000 Водостопанство 
040001 Искористување на водите 
040002 Зашт. од штетно дејана вода 
050000 Градежништво 
050100 Високоградба 
050200 Нискоградба и хидроградба 
050201 Изградба на сообр. објекти 
050202 Хидроградба 
050203 Изградба на рудар, објекти 
050209 Изградба на други објекти 
050300 ,И метал а д. и завршни работи 
050301 Градежни инсталации 
050302 Завршни и занает, работи 
060000 Сообраќај и врски 
060100 Железнички сообраќај 
060101 Превоз во желез. сообраќај 
060102 Влеча на возови 
060103 Одржување и нега на коли 
060104 Одржување на пругите 
060105 Одржување на уредите 
060200 Поморски сообраќај 
060201 Превоз во поморскиот сообраќај 
060202 Услуги во поморскиот сообраќај 

1,41 3,11 3,74 3,59 
1,45 3,54 3,74 2,92 
3,74 31,39 3,04 
1,82 6,86 3,98 2,19 
1,25 1,10 4,12 
0,09 0,02 26,20 
0,21 
0,41 1,77 
1,18 1,57 6,86 
1,35 0,59 6,17 
1,01 3,38 7,80 
3,04 1,06 34,96 11,38 
3,81 6,88 12,28 7,87 
4,31 1,93 21,40 8,61 
3,25 11,11 6,75 
4,31 3,10 5,60 20,52 

12,71 10,91 113,98 35,11 
8,54 9,59 

113,98 
И,ЗО 

13,00 33,96 
0,32 
2,82 3,27 10,15 
3,30 27,17 12,28 
2,55 7,19 10,65 
1,67 1,26 6,19 5,91 
1,51 1,20 5,61 5,29 
1,42 1,15 5,88 5,73 
1,38 5,14 4,36 0,73 
1,34 6,15 4,36 0,73 
5,30 3,71 
1,17 0,10 3,42 
1,12' 0,10 3,42 
5,08 
1,84 1,14 29,83 8,06 
4,38 5,00 7,13 13,72 
4,04 7,03 2,79 11,61 
5,24 3,42 11,49 18,69 
3,63 1,70 33,85 16,12 
4,92 40,12 31,60 
3,16 1,70 17,02 6,58 
1,61 1,19 4,98 9,44 
0,65 2,20 22,55 2,98 
1,44 

2,20 22,55 
5,26 

2,04 1,19 4,91 26,58 
4,93 8,18 14,81 
0,41 2,63 1,74 
o,n 1,67 
0,55 2,98 1,75 
2,61 7,08 11,42 14/44 
6,50 10,26 11,30 26,16 
1,20 6,02 11,26 7,60 
0,76 4,86 11,11 15,75 
2,90 7,88 

11,11 
7,79 

1,15 1,31 4,04 
5,17 7,66 12,46 20,44 
6,30 3,56 12,35 30,55 
4,57 2,25 12,49 18,98 
8,09 5,27 12,21 40,97 
1,58 1,21 4,05 8,73 
0,28 0,08 1,50 
0,89 0,64 4,73 
0,37 

0,64 
1,34 

6,40 21,69 
0,08 0,23 
0,12 
4,96 17,11 13,81 
4,68 17,12 !2,06 
6,79 

17,12 
22,30 

2,17 

5,98 
3,51 
2,55 

53,75 
6,68 

1,11 

10,15 

1,09 

0,20 

3,37 
1,41 

19,47 

0,32 5,28 1,69 
6,19 0,22 7,03 1,69 6,19 0,22 

3,61 
0,27 9,28 1,78 
0,21 6,23 0,21 

0,21 

3,14 0,88 1,10 1,69 3,14 
1,28 1,24 2,73 
0,61 

1,24 

11,06 2,88 3,28 1,93 
1,36 10,03 4,93 
2,58 10,03 4,93 
0,58 

10,81 2,73 1,17 3,02 
34,19 9,36 31,70 15,79 
10,55 0,84 0,74 1,90 
15,18 

0,84 0,74 
15,18 

1,39 

11,21 0,74 0,31 11,21 
4,91 

0,74 
2,30 

1,92 12,66 1,30 
1,81 10,00 1,23 

5,52 1,18 5,87 1,28 
4,03 4,03 44,99 1,21 4,03 

3,91 44,99 1,21 
8,50 

3,49 2,70 14,43 1,88 3,49 
1,66 14,43 1,88 
5,08 

5,45 1,99 1,49 0,57 
9,51 2,48 21,80 2,50 

2,50 25,64 2,45 
2,46 3,72 3,30 

7,05 8,59 28,38 2,29 

8,59 28,38 2,29 
11,46 0,92 4,30 3,22 11,46 

2,99 4,53 1,65 2,99 
1,00 

0,83 4,82 3,67 
1,71 1,33 10,69 

14,97 0,91 0,01 0,20 14,97 0,91 
0,01 0,07 

1,08 0,31 
3,27 3,82 1,85 

6,16 4,04 7,29 3,95 
5,40 1,80 0,39 1,35 
5,26 1,38 0,48 0,28 
6,01 1,13 0,09 2,89 

6,14 6,48 5,22 4,30 
8,44 5,04 11,92 6,91 8,44 

3,61 42,19 4,38 
6,53 8,06 8,68 

5,05 0,95 0,93 1,64 
4,93 0,08 0,09 0,78 4,93 

0,57 0,27 0,57 
0,63 

0,98 

14,10 
14,10 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 629 : 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

060300 Речен и езерски сообраќај 0,88 1,46 1,15 0,33 
060301 Превоз во речниот сообраќај 0,83 1,46 1,12 0,31 
060302 Услуги во речниот сообраќај 1,36 1,35 1,74 
060400 Воздушен сообраќај 2,45 0,44 11,75 9,79 0,44 2,65 0,03 0,95 
060401 Превоз во возд. сообраќај 2,86 1,42 2,19 
060402 Услуги на аеродроми 2,32 0,36 11,75 9,68 3,22 0,03 
060403 Услуги на стопанска авијација 2,13 17,93 0,95 
060500 Друмски сообраќај 2,59 2,88 5,32 10,66 6,26 2,16 1,71 2,81 
060501 Превоз на патници во друм. сооб. 1,92 3,01 1,35 5,58 0,36 2,35 2,69 
060502 Превоз на стоки во друм. сооб. 2,55 2,90 5,67 12,08 1,86 0,86 2,89 
060503 Услуги во друм. сообраќај 4,43 2,42 28,52 5,86 2,78 2,07 
06Q600 Градски сообраќај 0,93 3,41 3,00 0,68 2,50 0,28 0,69 1,47 
060601 Превоз на пат. во град. сооб. 0,93 3,43 3,00 3,32 0,28 0,69 1,47 
060602 Превоз со такси автомобили 6,66 
060609 Друг превоз на патници 0,61 0,65 1,00 
060700 Цевоводен транспорт 1,50 2,67 1,86 0,62 
060800 Претоварни услуги 2,88 1,72 0,27 9,66 0,67 1,67 
060801 Претовар во дуки 3,12 0,27 10,23 0,51 
060802 Претовар во пристаништа 1,71 0,57 6,39 1,58 1,72 
060803 Претовар во железн. станици 2,30 2,43 4,16 6,64 0,97 1,57 
060900 ПТТ услуги 2,54 з ,п 3,62 18,37 0,45 2,34 1,72 1,10 2,51 
070000 Трговија 7,77 6,38 15,51 27,26 

2,34 
6,69 7,23 6,81 

070100 Трговија на мало 5,61 4,96 9,68 16,75 4,73 10,97 4,61 .6,30 4,48 
070110 Трг. на мало прехранб. стоки 5,55 5,73 7,74 19,99 13,31 2,69 5,03 3,70 
070111 Трг. на мало леб 1,36 1,87 
070112 Трг. на мало со овош. и зелен. 7,78 3,65 23,58 48,84 3,46 
070113 Трг. на мало со месо и риба 8,09 2,98 40,73 5,87 7,40 
070114 Трг. на мало со живот, намири. 5,47 6,09 7,72 17,44 2,71 4,89 3,66 
070120 Трг. на мало со непрех. стоки 6,27 5,47 20,38 15,25 11,04 5,95 6,13 5,17 
070121 Трг. на мало со текстил 5,67 5,98 8,06 15,64 14,08 4,77 3,55 3,84 
070122 Трг. на мало со кожа и гума 1,63 2,25 

8,06 
2,11 2,82 5,62 22,27 2,64 

070123 Трг. на мало со метални стоки 10,91 7,21 37,88 16,18 3,54 8,71 
070124 Трг. на мало со огрев 7,58 6,82 10,01 30,90 17,40 6,12 10,35 2,71 
070125 Трг. на мало со мебел 8,34 6,60 33,31 12,56 4,65 12,64 5,29 
070126 Трг. на мало со стакло 1,66 

6,60 
6,95 

12,56 4,65 
1,35 

5,29 

070127 Трг. на мало со бои и хемик. 27,84 27,78 33,77 
1,35 

23,11 
070128 Трг. на мало со книги 13,13 6,28 64,89 9,56 6,29 4,32 
070129 Трг. на мало со други стоки 8,48 8,31 42,59 35,16 11,21 5,72 8,86 9,55 
070130 Трг. на мало со меш. стоки 4,72 4,38 7,79 15,58 8,24 4,23 7,42 4,21 
070131 Стоковни куќи 5,23 4,21 25,89 18,35 

8,24 
5,84 3,79 6,38 

070132 Трг. на мало со други меш. стоки 4,41 4,50 6,22 13,95 2,63 8,03 2,90 
070140 Трг. на мало со возила 6,80 3,95 21,12 11,55 20,79 6,00 

8,03 
2,39 

070150 Трг. на мало со дерив. на нафта 7,14 5,79 22,91 
20,79 

6,67 4,02 6,79 
070200 Трговија на големо 8,78 7,86 20,18 -32,44 9,80 10,78 6,98 12,03 9,01 
070210 Трг. на гол. со прех. стоки 6,81 8,49 16,43 21,17 

9,80 
13,45 5,10 4,51 6,80 

070211 Трг. на големо со жита 6,16 53,61 
13,45 

3,50 
4,51 

6,60 
070212 Трг. на големо со овош. и зел. 8,05 10,86 24,40 17,13 

6,60 

070213 Трг. на гол. со алкох. пијан. 937 4,53 48,84 12,76 0,92 
070214 Трг. на големо со добиток 8,61 30,86 26,31 3,08 
070219 Трг. на големо со жив. намир. 6,66 6,08 14,91 19,42 5,35 4,51 7,42 
070220 Трн на гол. со иепрех. стоки 10,06 7,70 23,46 38,77 13,32 8,93 10,56 11,65 
070221 Трг. на гол. со текстил 6,14 7,11 61,62 .31,23 7,11 5,53 

10,56 
7,58 

070222 Трг. на гол. со сурова кожа 13,47 6,58 32,64 35,10 
7,11 

6,02 9,09 7,21 
070223 Трг. на големо со мет. стоки 833 5,93 0,38 35,41 13,03 6,28 

9,09 
9,11 

070224 Трг. на гол. со град. материј. 10,24 15,19 22,13 48,66 10,17 7,66 36,76 4,23 
070225 Трг. на гол. со хем. производи 13,72 9,52 33,95 12,13 14,09 29,74 
070226 Трг. на големо со хартија 1139 6,57 40,86 50,42 8,14 6,09 
070227 Трг. на големо со лекови 12,98 9,92 38,58 51,29 21,72 12,99 7,65 18,43 
070229 Трг. на гол. со други непрех. СТОКИ 12,67 9,25 34,35 15,03 11,56 

7,65 
18,16 

070230 Трг. на гол. со возила и дел. 7,55 5,88 102,69 36,45 9,25 2,89 22,87 10,07 
070240 Трг. на големо со нафт. дерив. 9,75 11,90 22,54 117,87 

9,25 
2,94 

22,87 
8,06 

070250 Трг. на големо со меш. стоки 8,13 8,43 17,55 26,23 12,78 6,15 12,13 7,48 
070260 Трг. на гол. со отпадоци 12,01 47,63 37,17 

12,78 
12,03 7,97 15,19 

070300 Надворешна трговија 12,46 10,09 30,02 70,18 7,24 11,06 5,90 7,7 Г 
070310 Над. трг. со прехр. стоки 20,66 68,88 300,65 19,98 6,66 18,05 8,89 
070320 Над. трг. со непрех. стоки 11,04 10,09 29,28 34,47 20,80 11,82 5,37 7,34 
080000 Угостителство и туризам 3,38 0,87 8,85 15,92 8,40 1,71 1,56 1,12 
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ј - во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Босна и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тер. на 
САП 

САП 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

080100 Угостителство 
080110 Угостителски услуги на смест. 
080111 Хотели, мотели-сезонски 
080112 Хотели, мотели-други 
080113 Одморалишта 
080114 Кампови 
080119 Други услуги на сместување 
080120 Угостителски усл. на исхрана 
080121 Ресторани со послужување 
080122 Ресторани со самопослужување 
080123 Ресторани на општест. исхрана 
080129 Други услуги на исхрана 
080190 Други угост. услуги 
080200 Туристичко посредување 
080201 Туристички агенции 
080202 Туристички бироа 
090000 Занаетчиство 
090100 Занаетчиски услуги и поправки 
090110 Изработка на неметални предм. 
090120 Изработка и попр. на мет. произ. 
090121 Попр. на друмски возила 
090122 Попр. на произ. на прец. механ. 
090123 Израб. на метални производи 
090124 Услуги на металопрер. занат. 
090129 Други услуги на метал. зан. 
090130 Изработка и попр. на ел. произ. 
090131 Попр. на елек. апар. за дом. 
090132 Попр. на радио и ТВ апарати 
090133 Изработка на електротех. произ. 
090139 Попр. на други ел. апарати 
090140 Изработка на пред. од дрво 
090150 Изработка на ћред. од текстил 
090160 Изработка на предмети од кожа 
090170 Изработка на прехранб. произв. 
090171 Изработка на леб и печиво 
090172 Колење на добит, и прер. на месо 
090179 Израб. на други прех. произ. 
090180 Израб. на разновидни произ. 
090181 Израб. на предм. од пласт, маси 
090182 Израб. на ортопед, помагала 
090183 Израб. на предм. од хартија 
090189 Израб. на неп. рази. производи 
090200 Лични услуги 
090201 Берберски и козмет. услуги 
090202 Перење на рубенка и чист. на обл. 
090209 Други лични услуги 
100000 Станбено комунални дејности 
100100 Уредување на населби и прост. 
100101 Уредување на градеж, земјиште 
100102 Уред. и одржув. на улици 
100103 Уред. на зелени површини 
100200 Станбена дејност 
100300 Комунални дејности 
100310 Производ, и дистриб. на вода 
100320 Одводување на отпадни води 
100330 Производство и дистриб. на гас 
100340 Произ. и дистриб. на топлота 
100350 Одржув. на чистота во населби 
100351 Чистење на јавни површини 
100352 Изнесување на отпадоци 
100390 Други комунал. дејности 
100391 Оцачарски услуги t 
100392 Погребни услуги 
100399 Други неспомен. ком. дејн. 
110000 Финансиски и други услуги 
110200 Осигурување на имот и лица 
110201 Осигурување 

2,92 0,79 7,78 14,96 1,93 
3,03 0,64 7,84 15,59 
3.81 0,44 9,70 16,49 
1,12 0,61 2,48 6,69 
1.35 0,26 3,34 4,29 
4.82 18,33 
5,73 5,01 0,25 
1,58 1,05 2,65 8,02 
1,54 0,51 - 8,46 
7,18 3,59 3,06 
1,37 1,08 4,74 7,64 
3.67 7,97 6,01 
3,98 1,17 2,83 , 6,03 

14,54 3,05 43,78 57,78 
11,96 1,37 43,94 58,88 
19,06 42,03 13,85 52,94 
5,17 3,87 11,37 23,27 6,64 
4,97 3,80 11,31 22,19 
4,34 42,08 18,00 
4,21 3,49 11,23 18,70 
3,46 3,89 11,12 11,03 
9.68 46,88 

12,43 16,41 40,51 
1,68 16,33 23,38 
3,92 2,94 11,21 21,01 
5.72 4,68 . 34,32 32,53 
7,62 7,47 26,17 
7,40 9,55 47„7 5 

22,83 34,32 93,39 
4,09 4,19 32,61 
5,78 4,94 3,55 25.52 

12,31 5,91 56,26 64,00 
5,27 29,51 165,22 21,17 

18,40 0,83 154,85 
19,98 0,83 
18,29 156,38 
4.60 
9,39 6,64 10,54 41,60 

18,79 13,63 62,05 
6,82 5,14 51,30 

16,18 10,09 19,24 
5.73 4,77 264Д1 36,43 

13,60 8,18 12,50 82,47 
15,76 16,42 29,53 55,21 
7,07 2,05 69,58 28,92 

24,10 57,66 5,01 743,70 
0,60 0,44 1,12 1,61 
1,64 1,29 9,69 7,29 
2,78 2,13 22,19 16,88 
1,29 2,08 3,28 
1,56 0,40 11,62 8,13 
4,20 1,78 
0,56 0,41 0,86 1,45 0,92 
0,35 0,39 0,78 0,86 
0,19 0,14 
0,41 1,00 
0,65 0,34 2,05 
1.58 0,94 3,48 5,21 
1,44 0,77 1,91 5,75 
1,71 1,24 4,56 4,36 
4.61 4,44 1,63 13,41 
7,39 4,59 54,30 
2,76 1,98 И,ЗО 
5.36 6,79 1,72 13,62 
7,85 6,50 8,01 23,96 
6,25 1,15 3,96 
1.59 

1,27 1,11 С,72 
3,37 1,14 1,42 0,60 
3,98 0,08 1,99 
2,44 1,19 1,52 0,54 2,44 

1,75 0,85 0,68 

7,66 
3,64 1,50 0,86 0,84 
6,34 1,08 0,38 0,52 

1,93 1,66 1,95 3,78 1,93 
9,24 8,30 

38,25 1,45 1,44 0,93 38,25 
10,73 24,51 14,67 

17,29 10,80 24,25 9,86 
32,54 8,66 107,94 15,36 
9,79 3,74 1,69 5,19 9,79 

3,38 1,71 5,15 
12,44 

1,71 
2,76 

2,95 3,28 5,29 
1,10 3,23 2,27 
7,77 

3,23 
13,21 

10,63 50,50 8,10 
5,70 

50,50 

3,47 5,89 
4,31 0,20 5,16 4,31 0,20 

6,53 
7,55 21,39 

33,61 
1,86 0,20 5,04 

11,22 446,15 6,34 
5,85 2,64 3,79 
3,96 

2,64 
3,46 

4,63 

2,53 
0,95 
3,24 
2,94 0,30 
6,41 0,53 

0,80 
0,48 

8,13 10,71 

1,94 
0,65 
5,46 
0,08 

16,89 

7,59 

7,59 

5,46 2,59 4,21 
6,57 

2,59 
2,00 

4,64 53,22 5,55 

9,00 0,31 1,06 
15,97 7,77 
7,60 10,46 
2,11 2,68 

29,96 53,16 
0,26 0,64 1,08 
2,41 17,68 0,71 
5,54 

17,68 
5,29 

1,70 0,37 
0,75 24,68 2,08 

16,12 
24,68 

0,23 0,60 1,13 
0,13 0,20 0,22 

13,01 

17,26 
8,39 
5,76 10,78 

11,77 

3,44 
2,14 
3,80 
1,86 
2,12 
1.64 
3,25 
6,48 
1 , 2 2 
3,90 
4.65 

3,19 15,76 



Петок, 24 март 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 631 

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА С Ф Р Ј 
СР 

Боска и 
Херцего-

вина 

СР 
Црна 
Гора 

СР 
Хрватска 

СР 
Македо-

нија 

СР 
Слове-

нија 

СР 
Србија 

5ез тер. на 
С АЛ 

САН 
Косово 

САП 
Војво-
дина 

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 

110401 
110402 

110611 

110901 

Лотарии и обложлници 10,49 4,00 7,37 11,77 2,41 15,51 
Услуги во областа на прометот 9,02 7,65 15,24 24,23 16,67 7,18 11,38 3,71 
Јавни складови и пазари 1,66 3,96 0,77 11,94 0,78 
Услуги на реклама 7,06 1,43 72,98 8,79 1,54 
Компувал. раб. на пром. на ст. и усл. 7,07 5,65 17,86 11,18 56,34 3,61 
Услуги на пазари на гол. и мало 2,29 2,21 4,87 9,54 1,44 7,08 
Неспоменати услуги во промет. 13,90 15,87 15,88 31,89 11,34 9,99 14,84 
Проектирање и сродни услуги 8,73 7,38 2,28 25,37 9,83 11,72 5,46 37,26 4,93 
Просторно планирање 10,37 5,11 5,36 53,04 19,29 7,91 8,82 5,63 
Проект, на град. објекти 5,89 2,70 13,97 27,19 14,46 3,14 43,85 3,67 
Друго проектирање 7,33 6,86 98,79 15,96 11,46 8,64 4,33 
Инженеринг 10,31 8,21 0,06 26,25 11,25 11,41 58,15 8,63 
Премерување на земјиште 4,67 3,05 - 47,95 16,65 5,33 26,14 5,93 
Испитување на материјали 2,88 3,96 1,24 3,43 
Геолошки истражувања 1,83 3,28 18,19 3,64 0,01 1,61 2,59 
Истражувачко-развојни работи 6,80 7,29 4,65 33,10 6,74 10,61 10,39 
Истраж. развојни услуги 6,32 7,31 4,65 32,19 3,23 7,33 9,35 5,84 
Истражување во стопанството 6,32 7,31 4,65 32,19 7,33 9,35 5,84 
Економски услуги 9,83 5,85 35,96 21,51 4,76 279,34 45,55 
Деловни услуги 5,05 5,31 31,44 18,21 4,51 9,79 2,63 4,64 5,39 
Услуги на контрола на квалит. 9,65 5,26 5,53 50,69 5,72 5,03 2,81 19,50 
Приредување на саеми 2,61 38,65 11,08 6,69 2,08 1,73 Книговодствени услуги 6,62 11,33 42,78 31,22 7,63 3,09 
Услуги на обраб. на податоци 5.47 4,67 100,00 10,41 13,38 4,46 5,39 1,35 
Други неспоменати услуги 18,93 8,92 53,44 18,51 645,26 

ЗАБЕЛЕШКИ: 
1. Податоците на ниво на СФРЈ, од колоната 2 се пресметани во СОК на Југославија, според Општествениот 

договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на до-
ходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85 и 28/87), врз основа на 
ознаките за АОП од образецот на завршната сметка - по формулата 

1 3 4 -х 100 (562 минус 567) минус (468 + 471+475+4824-483) 

2. Податоците на ниво на СР односно САП од колоните 3 до 10 се пресметани во СОК на СР односно САП, 
според општествениот договор за доходот на тие републики односно автономни покраини, врз основа на ознаките за 
АОП од образецот на завршната сметка, и тоа: 

- за СР Босна и Херцеговина - по формулата 

1 0 0 1 3 4
 : х 100 (563 + 564 + 565 + 566+700) минус (468 + 471+475 + 482 + 483 + 567) 

освен за дејностите: 020100,020110,020120,020121,020129,020130,020131,030000,030001,030003,040000,040001 
и 040002, за кои стапката е утврдена по формулата 

- 1 0 0 1 3 4 х 100 

(563 + 564 + 565 + 566+700) минус (468 + 471+475 + 482 + 483 + 567) минус 721 из обрасца Д 

- за СР Црна Гора - по формулата 

134 (562 минус 567) минус (564 колона 5 минус 564 колона 4) минус (468 + 471+475 + 482 + 483) 

- за СР Хрватска - по формулата 

134 колона 5 биланс на успехот х ^ 

(563 до 566) минус (468 + 471+475 + 482 + 483) колона 4 биланс на состојбата 

- за СР Македонија - по формулата 

134 

х 100 

(562 минус 567) минус 251 + (172 минус 161) 
х 100 



Страна 632 - Број 22 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 март 1989 

- за СР Словенија - по формулата 

(086 + 087+101 - 075 - 079) х 0,7 + 134 1ПА 
: 228 ; — х 1 0 0 

- за СР Србија - по формулата 

(562 минус 567) минус (468+471 + 475+482+483) Х 1 0 0 

- за САП Косово - по формулата 

(562 минус 567) минус (468+471 + 475+482+483) Х 1 0 0 

- за САП Војводина - по формулата 

(562 минус 567) минус (467 + 468 + 471 + 472+473 + 475+482+483) Х 1 0 0 

285-
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,69/79, 13/83, 12/85,43/86 и 49/87) и на член 5 
од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите 
примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 15 март 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 
66/88 и 76/88), во точ. 1 и 2 износот: „35.000.-" се заменува 
со износот: „55.000.-". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а се применува од 1 ̂ прил 1989 година. 

Бр. 114-57/89-013 
15 март 1989 година 
Белград 

Административна комисија на собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

286. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Админис-
1ративната комисија на Собранието на СФРЈ на седница-
та од 15 март 1989 година, донесе 

Генерален директор 
на Службата на општестве-

ното книговодство на 
Југославија', 

Димитрие Тасиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 
9/88, 33/88, 57/88 и 76/88) во точка 1 износот: „320.000.-" 
се заменува со износот: „500.000.-" 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а се применува од 1 април 1989 година. 

Бр. 114-58/89 013 
15 март 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

287. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 15 март 1989 година, донесе . 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-

СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

I 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 
57/88, 66/88 и 76/88) во точка 1 износот: „175.000.-" се за-
менува со износот: „275.000.-". 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а се применува од 1 април 1989 година. 

Број: 114-59/89-013 
15 март 1989 година 
Белград 

Административна комисија па Собранието ва СФРЈ 

Претседател, 
Методи Звезданов, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА НА ОДРЕДБА-
ТА НА ЧЛЕН 50 СТАВ 3 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ СТАНОВИ ОД СТАНБЕНИ-
ОТ ФОНД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АР-
МИЈА СО ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИ-
ЈА И СО ЗАКОНОТ НА СР СРБИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ 

ОДНОСИ 
1. Оркужниот суд во Ниш поведе постапка пред Ус-

тавниот суд на Југославија за оценување на согласноста 
'на одредбата на член 50 став 3 од Правилникот на сојузни-
от секретар за народна одбрана за давање на користење 
станови од станбениот фонд на Југословенската народна 
армија („Службен воен лист“, бр. 5/86 и 18/87) со Законот 
за средствата и финансирањето на Југословенската народ-
на армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/84) и со Зако-
нот за станбените односи („Службени гласник СР Србије", 
бр. 9/85, 18/85 и 11/88). 

Окружниот суд во Ниш наведе дека во текот на по-
стапката пред тој суд се постави прашањето дали оспоре-
ната одредба на наведениот правилник е согласна со од-
редбата на член 50 став 1 точка 1 од Законот за средствата 
и финансирањето на Југословенската народна армија, за-
што според таа одредба на наведениот сојузен закон, по 
мислењето на тој суд, сојузниот секретар за народна од-
брана не е овластен да пропише обврска за носителот на 
станарското право кој, како поранешен брачен другар на 
активно воено лице или на граѓанско лице на служба во 
Југословенската народна армија, по одлука на судот оста-
нал единствен носител на станарското право, да се пресе-
ли од поголем во понуден помал соодветен стан заради 
тоа што поради разводот на бракот има вишок станбен 
простор. Окружниот суд во Ниш, исто така, наведува дека 
во текот на постапката пред тој суд се постави прашањето 
дали оспорената одредба на наведениот правилник е сог-
ласна со Законот на СР Србија за станбените односи, за-
што со тој закон не е утврдена обврската што е пропиша-
на со оспорената одредба на наведениот правилник, па се 
предлага Уставниот суд на Југославија да утврди дека ос-
порената одредба на наведениот правилник е несогласна 
со наведениот сојузен и републички закон. 

2. Со оспорената одредба на наведениот правилник е 
утврдено дека станбениот орган на гарнизонот е должен, 
кога поранешниот брачен другар на активно лице или на 
граѓанско лице на служба во ЈНА, по одлука на надлежни-
от суд ќе остане единствен носител на станарското право, 
да му понуди на тоа лице друг стан што ги задоволува не-
говите потреби и потребите на членовите на семејното до-
маќинство, и дека станбениот орган на гарнизонот, докол-
ку носителот на станарското право не прифати да се пре-
сели во понудениот стан, ќе поднесе барање до општин-
скиот суд на чие подрачје е станот да донесе одлука вб 
вонпроцесна постапка носителот на станарското право да 
се пресили во понудениот стан, а станот во кој живеел да 
му го предаде празен од лица и предмети на станбениот 
орган на гарнизонот. 

3. Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во од-
говор на предлогот на Окружниот суд во Ниш, наведе де-
ка, според негово мислење, нема основа за прифаќање на 
предлогот зашто сојузниот секретар за народна одбрана 
ја пропишал оспорената одредба на наведениот правил-
ник врз основа на овластувањето што му е утврдено со За-
конот за̂  средствата и финансирањето на Југословенската 
народна армија и што оспорената одредба од наведениот 
правилник не мора да биде согласна со Законот на СР Ср-
бија за станбените односи. Покрај тоа, Сојузниот секрета-
ријат за народна одбрана наведе дека со оспорената од-
редба од наведениот правилник е утврдена обврска за 
станбениот орган на гарнизонот да му понуди на разведе-
ниот брачен другар на активно воено лице или на граѓан-
ско лице на служба во ЈНА, кој според одлука на судот ос-
танал единствен носител на станарското право на станот, 
соодветен стан кој одговара на структурата на станот што 
му се доделува на користење на активно воено лице и на 
граѓанско лице на служба во ЈНА и кој ги задоволува по-
требите на тоа лице и потребите на неговите членови на 
домаќинството, со што се обезбедува законита, наменска и 
економична употреба и располагање со средствата на 
ЈНА, а доколку тоа лице одбие да го прифати понудениот 
стан, утврдена е обврска, но исто така за станбениот орган 
на гранизонот, да поднесе соодветно барање до надлежни-
от суд. 

4. Со одредбата на член 30 став 5 од Уставот на СФРЈ 
утврдено активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во вооружените сили на СФРЈ да ги остваруваат 
соодветните права согласно со сојузен закон во согласност 
со природата на дејноста и карактерот на вооружените си-
ли. 

Со одредбата на член 164 став 1 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека на граѓанинот му се гарантира дека на 
стан во општествена сопственост стекнува станарско пра-
во со кое му се обезбедува, под условите определни со за-
кон, трајно да го користи станот во општествена сопстве-
ност заради задоволување на личните и семејните станбе-
ни потреби, а со одредбите на член 281 став 1 од Уставот 
на СФРЈ и точка 1 потточка 11 од Амандманот XXXIX на 
Уставот на СФРЈ е утврдено дека Федерацијата, преку со-
јузните органи, го уредува и обезбедува управувањето и, 
располагањето со општествените средства што се корис-
тат во Југословенската народна армија и за нејзините по-
треби. 

Со Законот за средствата и финансирањето на Југо-
словенската народна армија е уредено управувањето и 
располагањето со општествените средства што се корис-
тат во Југословенската народна амрија и во Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана. Утврдувајќи го управува-
њето и располагањето со општествените средства што се 
користат во Југословенската народна армија, со наведни-
от закон е утврдено дека со тие средства ушгавуваат и рас-
полагаат сојузниот секретар за народна одбрана, стареши-
ните на воените единици и воените установи овластени со 
тој закон и лицата што ќе ги овласти сојузниот секретар 
(чл. 1 и 2). Според одредбата на член 4 став 1 од наведени-
от сојузен закон, како средства на ЈНА се сметаат под-
вижни и неподвижни предмети, имотни права и парични 
средства, а одредбите на тој закон, за управувањето и рас-
полагањето со средствата на ЈНА се однесуваат и на стан-
бениот фонд на ЈНА, ако со тој закон или со посебен соју-
зен закон не е определено поинаку (одредба на член 53 
став 1). 

Со одредбата на член 50 став 1 од наведениот сојузен 
закон е утврдено дека сојузниот секретар за народна од-
брана ги пропишува поблиските услови под кои се даваат 
на користење становите од станбениот фонд на ЈНА и ста-
новите во општествена сопственост на кои Југословенска-
та народна армија има право да ги дава на користење. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ и сојузниот закон, а имајќи ги предвид посебно од-
редбите на член 2 став 1 и на член 50 став 1 од тој закон, 
според оцената на Уставниот суд на Југославија, сојузни-
от секретар за народна одбрана можеше да пропише кои 
дејствија, во врска со располагањето со станот, треба да 
ги преземе станбениот орган на гарнизонот кога поранеш-

ѓ 
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ниот брачен друг на активно воено лице или на граѓанско 
лице на служба во ЈНА, по одлука на судот, ќе остане 
единствен носител на станарското право, како што е тоа 
пропишано со оспорената одредба на член 50 став 3 од на-
ведениот правилник. Според сфаќањето на Уставниот суд 
на Југославија, со оспорената одредба од наведениот пра-
вилник се пропишани обврските што станбениот орган на 
гарнизонот е должен да ги преземе во располагањето со 
станот од станбениот фонд на ЈНА под условите утврдени 
со таа одредба, а не и тоа како надлежниот суд ќе постапи 
по барањето што, во смисла на одредбата на член 50 став 
3 од наведениот правилник, ќе му го поднесе станбениот 
орган на гаранизонот. 

Од наведените причини, според оцена на Уставниот 
суд на Југославија, оспорената одредба на наведениот 
правилник е согласна со Законот за средствата и финанси-
рањето на Југословенската народна армија. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на Уставот 
на СФРЈ, одлучува за согласноста на прописите и другите 
општи акти на сојузните органи со сојузен закон, а не дали 
тие прописи се согласни со законот на републиката, па 
според тоа Уставниот суд на Југославија не оценува дали 
оспорената одредба од наведениот правлник е согласна со 
Законот на СР Србија за станбените односи. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на чл. 35 и 
36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 1988 година, со мнозин-
ство гласови, донесе 

О д л у к а 

Се одбива предлогот на Окружниот суд во Ниш да се 
утврди дека одредбата на член 50 став 3 од Правилникот 
за давање на користење станови од станбениот фонд во 
ЈНА („Службен воен лист број 18/87) е несогласна со Зако-
нот за средствата и финансирањето на Југословенската на-

г родна армија и со Законот на СР Србија за станбените од-
носи. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ 
и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бу-
зациќ, м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, Омер 
Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко 
Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ. 

Н-У-бр. 1/88 
21 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

т Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЧЛЕН 95 НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Републичкиот комитет на СР Словенија за борците 
и воените инвалиди поведе пред Уставниот суд на Југо-
славија постапка за оценување на уставноста на одредбата 
од член 95 на Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигуравање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/82, 77/82, 75/85, 8/87 и 65/87). 

Републичкиот комитет смета дека оспорената одред-
ба на Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување не е согласна со Уставот на СФРЈ 
бидејќи, по мислењето на Републичкиот комитет, оствару-
вањето на правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање не може да се ограничува со рокови. 

2. Со оспорената одредба на член 95 од Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигурување 
е определено дека корисникот на правото од пензиското и 
инвалидското осигурување, кој тоа право го остварил спо-
ред прописите што биле со сила до 1 јули 1983 година, 
правата од пензиското и инвалидското осигурување може 
да ги оствари во заедницата во која го исполнил пре-
тежниот дел од стажот на осигурување, ако барањето го 
поднесе најдоцна до 30 јуни 1984 година. 

3. Со одредбата на член 163 став 1 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека правата од задолжителното соци-
јално осигурување, во кои спаѓаат и правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување, се остваруваат во соглас-
ност со законот. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, според 
таа одредба на Уставот на СФРЈ, со закон можеше да се 
утврди правото на избор на заедницата за пензиско и ин-
валидско осигуравање кај која осигуреникот ќе ги оствари 
правата од тоа осигурување и да се утврди рокот во кој 
тоа право може да се оствари и кога се во прашање осигу-
рениците што до 1 јули 1983 година ги оствариле правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

Уставниот суд на Југославија смета дека определува-
њето на рокот до кој правото на избор на заедница можат 
да го остваруваат и корисниците на пензија кои правото 
на пензија го оствариле до 1 јули 1983 година, според про-
писите што важеа до тој ден, е во согласност со Уставот 
на СФРЈ. Со пропишувањето на тој рок, по оцена на Ус-. 
тавниот суд на Југославија, не се доведува во прашање ос-
тварувањето на правата од пензиското и инвалидското 
осугуравање„ ниту е спротивно на начелото на ^застару-
вање на тие права, утврдено со одредбата на член 7 од За-
конот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигуравање. Затоа Уставниот суд на Југославија одлучи 
да го одбие предлогот на овластениот предлагач да се ут-
врди дека оспорената одредба на Законот не е согласна со 
Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на посебна седница одржана на 9 
ноември 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Републичкиот комитет на СР 

Словенија за борците и воените инвалиди да се утврди де-
ка одредбата на член 95 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување е несогласна со 
Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 
Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 

во составот: претседател на Судот д-р Бранислав Ивано-
виќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Мило-
ван Бузаџиќ, Димче Козаров, д-р Омер Ибрахимагиќ, Вел,-
ко Марковиќ, м-р Крсте Маловски, милосав Стиовиќ и 
Душан Штрбац. 

У број 198/88 
9 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 93 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 

ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Собранието на општината Равне на Корошкем, 
пред Уставниот суд на Југославија, поведе постапка за 
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оценување на уставноста на одредбите од член 93 ст. 2 и 3 
на Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 
77/82, 75/85, 8/87 и 65/87). 

По мислење на предлагачот, со оспорените одредби 
на член 93. ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување се повредува стече-
ното право на пензија на корисниците на пензија што пра-
вото на пензија го оствариле пред 1 јули 1983 година и на 
кои пензијата им е исплатувана однапред, бидејќи со пре-
минувањето на исплата на пензиите наназад тие губат 
еден месечен износ на пензија, што не е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

На Уставниот суд на Југославија, од истите причини, 
му се поднесени и повеќе иницијативи за поведување по-
стапка за оценување на уставноста на наведените одредби 
од Законот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

2. Со член 1 од Законот за дополненија на Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) е пропишано дека 
член 93 од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување се дополнува со нови ст. 2 и 3, 
според кои одредбите на член 84 став 3 на тој закон за ис-
платување на пензиите наназад се применуваат и на пен-
зиите остварени до 1 јули 1983 година. Со член 84 став 3 
од Законот за основните права е пропишано пензиите и 
другите парични надомести да се утврдуваат во месечен 
износ и да се исплатуваат наназад. 

3. Според одредбите на член 163 од Уставот на СФРЈ, 
правото на пензија е едно од правата што работникот си 
го обезбедува со задолжителното социјално осигурување, 
засновано врз начелата на заемност и солидарност и ми-
натиот труд. Тоа право се обезбедува во согласност со за-
конот, што значи дека со законот со кој се уредува пензис-
кото и инвалидското осигурување на работниците се ут-
врдуваат условите за стекнување и остварување на права-
та од пензиското и инвалидското осигурување. Уредува-
њето на пензиското и инвалидското осигурување на ра-
ботниците претпоставува и утврдување на начинот на ис-
платата на пензиите. 

Според тоа, со законот со кој се утврдуват правата од 
пензиското и инвалидското осигурување се пропишува да-
ли пензијата се исплатува однапред или наназад. Тргнува-
јќи од тоа дека Уставот на СФРЈ не утврдува како се ис-
платува пензијата, туку дека тоа се уредува со закон, Ус-
тавниот суд на Југославија смета дека со оспорените од-
редби на наведениот закон можело да се пропише на ко-
рисниците на пензија, што правото на пензија го оствари-
ле до 1 јули 1983 година и на кои пензијата им е исплату-
вана однапред, пензијата да почнува да им се исплатува 
наназад, како што тоа се чини и на корисниците на пензија 
кои правото на пензија го оствариле по 1 јули 1983 година. 
Со оспорените одредби на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње за исплатување на пензиите наназад, не се ускратува 
стеченото право на пензија, туку само се утврдува начинот 
на исплатата на пензијата, т.е. дека тие повеќе не се испла-
туваат однапред, туку наназад, за секој месец. Околноста 
дека на корисниците на пензија, што пензијата ја оствари-
ле до 1 јули 1983 година, пензијата им е исплатувана од-
напред, не значи дека со законот не можело да се пропише 
пензијата и на нив да им се исплатува наназад, со што е 
воведен единствен начин на нашата на пензијата за сите 
корисници на пензија, без оглед на тоа дали пензијата ја 
оствариле пред или по 1 јули 1983 година. 

Оспорените одредби на член 93 ст. 2 и 3 од Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското осигурува-
ње немаат повратно дејство^ бидејќи со нив се утврдува 
начинот на исплата на пензијата од денот на влегувањето 
во сила на тие одредби. 

Тргнувајќи од наведените причини, Уставниот суд на 
Југославија оцени дека оспорените одредби на член 93 ст. 
2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување се согласни со Уставот на СФРЈ, па 
одлучи да го одбие предлогот на овластениот предлагач. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 19 октомври 1988 година, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
1. Се одбива предлогот на Собранието на општината 

Равне на Корошкем да се утврди дека одредбите на член 
93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување не се согласни со Уставот на 
СФРЈ. 

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

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во составот: претседател на Судот д-р Бранислав Ивано-
виќ и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Крсте Маловски, 
Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Рад-
ко Мочивник, Милисав Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У бр. 452/87 
19 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател на 
Уставниот суд на 

Југославија ̂  
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за конечното утврду-
вање на месечните парични износи на личната инвалидни-
на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од страна на друго 
лице и ортопедскиот додаток за 1988 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/89, се потерала грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА КОНЕЧНОТО УТВРДУВАЊЕ НА 
МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИН-
ВАЛИДНИНА, СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ЗГО-
ЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, ДОДАТО-
КОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИ-
ЦЕ И ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА 1988 ГОДИНА 

Во точка I одредба под 1 во група III наместо бројот: 
„390.380" треба да стои бројот: „393.970". 

Од Сојузниот комитет за прашања на борците и вое-
ните инвалиди, Белград, 13 март 1989 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлука-
та за височината на давачката за царинско евидентирање, 
објавена во ,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, се потера-
ла долунавадената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЅЖАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИ-

СОЧННАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

Во Ш I во третиот ред одоздола наместо зборот: 
„ д а д а т ^ треба да стои зборот: „посебна“. 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство в управа, Белград 14 март 1989 година. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
стоките на кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночното оптоварување на увезените стоки, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89, се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМ-
НУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 

УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
Во точка 2 во одредбата под 17. став 3 наместо зборо-

вите: „да се употребат“ треба да стојат зборовите: „да не 
се употребат“. 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград 14 март 1989 година. 

У К А З 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 ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИ-

КА УРУГВАЈ 

I 
Се отповикува 
Љубиша Јеремиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Источна Република Уругвај. ^ 

II 
Се назначува 
Стојан Димовски, досегашен член на Претседател-

ството на Сојузната конференција на работниот народ на 
Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Источна Република Уругвај. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

у. бр. 3 
23 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Дшдаревнќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 31/88), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Радослав Николиќ, досегашен потсекретар во Сојуз-

ниот извршен совет, се назначува за сојузен советник во 
Сојузниот извршен совет - за прашања на изградбата и 
развојот на општествено-политичкиот и општествено-еко-
номскиот систем. 

С. П. п. бр. 154 
17 февруари 11989 годинак 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Мила Кљаиќ, досегашен самостоен советник во Со-
јузниот секретаријат за економски односи со странство, се 
назначува за советник на сојузниот секретар за економски 
односи со странство во тој секретаријат. 

С. п. п. бр. 155 
15 февруари 1989 година, 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, с. р, 

Врз основа на член 244 став I 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 РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Ненад Су кариќ се разрешува од должноста помош-
ник на сојузниот секретар за економски односи со стран-
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ство со 28 февруари 1989 година, поради заминување на 
друга должност. 

С. п. п. бр. 156 
17 февруари 1979 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Мнлосавлевиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Младен Јокановиќ се разрешува од должноста совет-

ник на директорот на Сојузната управа за царини со 31 
март 1989 година. 

Именуваниот, согласно со одредбата на член 249 од 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 158 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 238 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Вера Аврамовиќ, се назначува Вера Аврамовиќ, досе-

гашен помошник на сојузниот секретар за пазар и општи 
стопански работи, за заменик на директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација. 

С. п. п. бр. 168 
14" март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Хамдија Фетаховиќ, досегашен специјален советник -

ополномоштен министер во Сојузниот секретаријат за 
надворшени работи, се назначува за советник на сојузниот 
секретар за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 171 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Антон Турнхер се разрешува од должноста сојузен 

советник во Сојузниот извршен совет. 
Именуваниот, согласно со одредбата на член 249 од 

Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 172 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земдарич, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Доктор Алеш Вахчич се разрешува од должноста по-

мошник на сојузниот секретар за стопанство, на лично ба-
рање. 

С. п. п. бр. 174 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 

,СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО 

И УПРАВА 
Предраг Матовиќ се разрешува од должноста по-
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мошник на сојузниот секретар за законодавство, право-
судство и управа со 31 март 1989 година, поради замину-
вање на друга должност. 

С. п. п. бр. 175 
14 март 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

274. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за Извештајот за појавата и ширење-
то на синдромот на стекнат недостиг на иму-
нитет (СИДА) 569 

275. Правилник за обрасците и начинот на упис во 
судскиот регистар 569 

276. Правилник за дополненија на Правилникот за 
начинот на утврдување на дозволениот износ 
на приходите на општествено-политичките за-
едници и на самоуправните интересни заедни-
ци од општествените дејности 616 

277. Правилник за мерките за сузбивање и искоре-
нување на туберкулозата кај животните 616 

278. Правилник за начинот за дезинфекција на пре-
возните средства со кои се превезуваат пратки 
на животни, производи, суровини и отпадоци 
од животинско потекло 618 

279. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за воздушните патишта 621 

280. Наредба за дополнение на Наредбата за гра-
ничните коридори — — 622 

281. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за формата, содржината и употребата 
на еднообразни обрасци за вршење на работи-
те на платниот промет во земјата преку 
Службата на општественото книговодство - 621 

282. Одлука за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија 623 

Страна 
283. Податоци за просечниот месечен бруто личен 

доход по работник во стопанството за 1987 и 
1988 година : 624 

284. Стапка на акумулативноста за периодот јануа-
ри-декември 1988 година 624 

285. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
изменува Собранието на СФРЈ 632 

286. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ - 632 

287. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата - 632 

Одлука за отекување на согласноста на одредбата 
на член 50 став 3 од Правилникот на сојузниот 
секретар за народна одбрана за давање на ко-
ристење станови од станбениот фонд на Југо-
словенската народна армија со Законот за 
средствата и финансирањето на Југословенска-
та народна армија со Законот на СР Србија за 
станбените односи 633 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
член 95 на Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување 634 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 93 ст. 2 и 3 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување - 634 

Исправка на Наредбата за конечно утврдување на 
месечните парични износи на личната инва-
лиднина, семејната инвалиднина и зголемена-
та семејна инвалиднина, додатокот за нега и 
помош од страна на друго лице и ортопедски-
от додаток за 1988 година 635 

Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за ви-
сочината на давачката за царинско евиденти-
рање 635 

Исправка на Одлуката за определување на стоките 
на кои се плаќа посебна давачка за израмнува-
ње на даночното оптоварување на увезените 
стоки 636 

Укази - - 636 

Назначуваат и разрешувања 636 
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