
СЛУЖ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

669. 
Врз основа на член 302 од Уставот на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија, Претседателство-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
на 19 јули 1989 година донесе 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУРС-
НИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ 

ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија прогласува дека, до конечното до-
несување на законот според одредбите на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се при-
менува Законот за привремени мерки за регулирање на 
курсните разлики и на каматите по девизните обврски кај 
Народната банка на Југославија, во текстот за КОЈ ВО Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, на сед-
ницата од 14 јули 1989 година, гласаа мнозинството од 
сите делегати во Соборот. 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Бр 20 
19 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУРС-
КИТЕ РАЗЛИКИ И НА КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ 

ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој закон се регулира начинот на покритието на 

негативните курсни разлики и каматите по девизните об-
врски кај Народната банка на Југославија, начинот на по-
критието на негативните курсни разлики и плаќањето на 
каматата по депонираното девизно штедење на граѓаните, 
како и начинот на враќањето на кредитот на Народната 
банка на Југославија, што овластените банки го користеа 
по основ на депонирањето на девизното штедење на граѓа-
ните. 

Под курсни разлики и камати од став 1 на овој член 
се подразбираат: 

1) курсните разлики и каматите по странските креди-
ти и по депозитите користени од името и за сметка на На-
родната банка на Југославија; 

2) курсните разлики и каматите по основ на депони-
раното девизно штедење на граѓанит е кај Народната бан-
ка на Југославија; 

3) курсните разлики по странските конвертирани кре-
дити во периодот од 1 јануари 1984 до 31 декември 1988 
година. 

Член 2 
Под странски кредити и депозити од член 1 став 2 

точка 1 на овој закон се подразбираат кредитите и депози-
тите што Народната банка на Југославија ги користела во 
странство врз основа на овластувањата од посебни сојуз-
ни закони. 

Член 3 
Под депонирано девизно штедење од член 1 став 2 

точка 2 на овој закон се подразибира состојбата на штеде-
њето кај Народната банка на Југославија на 31 декември 
1988 година, а кое е извршено ефективно и по пресметко-
вен пат во периодот од 30 јуни 1978 до 14 октомври 1988 
година. 

Член 4 
Под странски кредити од член 1 став 2 точка 3 на овој 

'̂ акон се подразбираат кредитите на организациите на 
здружен труд добиени од меѓународни финансиски орга-
низации за делот што е конвертиран преку Народната 
банка на Југославија во периодот од 1 јануари 1984 до 31 
декември 1988 година според посебните договори според 
кои Народната банка на Југославија е должна девизите за 
отплата да ги продаде по курсот на конвертирањето. 

Член 5 
Курсните разлики од член 1 став 2 точка 1 на овој за-

кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и се разгра-
ничуваат на периодот на втасување, а ги намирува од дво-
ите приходи Народната банка на Југославија. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 2 на овој за-
кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и претставу-
ваат пресметковно побарување на Народната банка на Ју-
гославија од федерацијата. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 3 на овој за-
кон ги товарат пресметковно организациите на здружен 
труд кои се корисници на кредитите, а делот содржан во 
отплатите во тековна година го намирува од своите при-
ходи Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Побарувањата на Народната банка на Југославија од 

федерацијата од член 5 став 2 на овој закон се валоризира-
ат во согласност со движењето на курсот на динарот. Фе-
дерацијата е должна на Народната банка на Југославија 
да и обезбеди средства во височина на износот на обврска-
та за камати на банките по основ на депонираното девиз-, 
но штедење, намален за износов на каматите што банките 
и ги плаќаат на Народната банка на Југославија по креди-
тите одобрени при депонирањето на девизното штедење. 
Народната банка на Југославија им ја пресметува и испла-
тува каматата на банките по основ на реалната валутна и 
рочна структура на депонираното девизно штедење полу-
годишно врз основа на годишните каматни стапки со при-
мена на дисконт односно на соодветни конформни камат-
ни стапки. 

Височината на каматните стапки се утврдува според 
просекот на каматите во земјите на домицилните валути, 
врз основа на методологијата што ја утврдуваат банките 
со согласност од Сојузниот извршен совет. 

Утврдените каматни стапки можат за одделни годи-
ни да се зголемат заради поттикнување на девизното ште-
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дење за делот кој се утврдува со актите на монетарно-кре-
дитната политика на Собранието на СФРЈ и за кој федера-
цијата ги обезбедува потребните средства. 

Член 7 
Износот на кредитите што овластените банки ги ко-

ристат кај Народната банка на Југославија по основ на де-
понираното девизно штедење на граѓаните на 30 ноември 
1988 година се изедначува по третманот со другите креди-
ти дадени од страна на Народната банка на Југославија од 
примарната емисија, на кои се применува есконтната 
стапка, со тоа што каматата по овој основ во целост се ко-
ристи за исплата на каматите на банките врз основа на 
член 6 од овој закон, а се наплатува полугодишно. 

Член 8 
Федерацијата е должна да ги намирува реализирани-

те негативни курсни разлики и каматите по обврските од 
член 1 став 2 точка 2 на овој закон, почнувајќи од 1 јануа-
ри 1989 година, и тоа: 

- по повлекувањето на девизното штедење за нето из-
носот на намалувањето на тоа штедење кај одделните бан-
ки според месечните состојби; 

- по преостанатото депонирано девизно штедење кон 
крајот на секое полугодие - припаѓачкиот дел од годишна-
та камата. 

Член 9 
Федерацијата обезбедува средства за покритие на 

курсните разлики и каматите утврдени во чл. 6 и 8 на овој 
закон од буџетот на федерацијата за тековната година. 
Претсметка на расходите по овој основ донесува Собрани-
ето на СФРЈ со одлука секоја година. 

Член 10 
Заради утврдување на обврските на федерацијата по 

основ на намирувањето на долгот спрема Народната бан-
ка на Југославија и плаќањето на каматите по тој долг, 
Народната банка на Југославија е должна предлогот на 
претсметката на расходите по овој основ да му го достави 
на Сојузниот извршен совет до 15 октомври тековната го-
дина за наредната година. 

Член И 
Стручните, техничките и административните работи 

за спроведувањето на овој закон ги врши Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 9 од овој закон, 

претсметката на расходите за 1989 година се утврдува во 
височина од 2.503,6 милијарди динари, од што од Буџетот 
на федерацијата во И полугодие на 1989 година се обезбе-
дува износот од 1.439,9 милијарди динари. 

Член 13 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

стануваат да важат Законот за привремени мерки за регу-
лнрарање на курсните разлики и на каматите по девизните 
обврски кај Народната банка на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/89) и Законот за привремени мерки 
за претсметката на приходите и расходите за намирување 
на обврските на федерацијата спрема Народната банка на 
Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
16/89). 

Републиките и автономните покраини се должни да 
го намират до 31 јули 1989 година, износот на придонесот 
за шесте месеци од 1989 година утврден врз основа на за-
коните од став 1 на овој член. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ги уплати средствата од став 2 на овој член во рокот ут-
врден со ТОЈ став, Службата на општественото книговод-
ство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе 
пренесе во корист на федерацијата соодветен износ на 
средства од приходот на републиката односно на авто-
номната покраина. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен ЈЃИСТ на СФРЈ“. 

670. / 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките на 

ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА 
ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ КОЛИЧИНИ ЛЕБ ОД БРАШНОТО ТОП 

„850" 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за обврската за пуштање во 
промет на определени колични леб од брашното тип „850" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/88). 

2. Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службениот на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 389 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

671. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за мерките на 

ограничување на пазарот и на слободниот промет на сто-
ки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА 
ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ КОЛИЧИНИ БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за обврската за пуштање во 
промет на определени количини брашно од типот „850" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/88). 

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

Е. п. бр. 390 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

672. 
Врз основа на чл. 4 и 5 од Законот за пригодни кова-

ни пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), ,Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО 
ПОВОД IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА 
ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ 

ВО БЕЛГРАД 1989 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде по повод 

IX конференција на шефовите на државите или владите на 
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неврзаните земји во Белград 1989 година пригодни златни 
ковани пари во апоен од 2,000.000 динари^ пригодни среб-
рени ковани пари во апонени од 100.000 и 50.000 динари и 
пригодни ковани пари во апоен од 5.000 динари, изработе-
ни од матали од кои се изработуваат кованите пари што 
се во оптек. 

2. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни златни ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вку-
пен износ од 10.000,000.000 динари и во вкупна количина 
од 5.000 парчиња. 

3. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука во вку-
пен износ од 1.750,000.000 динари во следните количини и 
износи по апоени, и тоа: 

1) 10.000 парчиња апоени од 100.000 динари - во из-
нел од 1.000,000.000 динари; 

2) 15.000 парчиња апоени од 50.000 динари - во износ 
од 750,000.000 динари. 

4. Народната банка на Југославија ќе издаде пригод-
ни ковани пари од точка 1 на оваа одлука изработени од 
метали од кои се изработуваат кованите пари што се во 
оптек во вкупен износ од 250,000.000 динари и во вкупна 
количина од 50.000 парчиња. 

5. Пригодните златни ковани пари од точка 2 на оваа 
одлука ќе бидат изработени од злато со финост 900/1000, 
во специјална техника, со внсокосјајни рамни површини и 
со матирани релјефни детали на пригодни мотиви, и ќе 
имаат тежина 8 грама и пречник 24 милиметри. 

Допуштено е отстапување од тежината на секое од-
делно парче на пригодни златни ковани пари до 1% (осто) 
над и до 1 %о (промил) под тежината наведена во став 1 
на оваа точка. 

6. Пригодните сребрени ковани пари од точка 3 на 
оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост 
925/1000, во специјална техника, со високосјајни рамни 
површини и со матирани релјефни детали на пригодни 
мотиви, и ќе имаат следни тежини и пречници: 

1) апоен од 100.000 динари - тежина 17 грама и преч-
ник 34 милиметри. 

2) апоен од 50.000 динари - тежина 13 грама и преч-
ник 34 милиметри; 

Допуштено е отстапување од тежината на секое од-
делно парче на пригодни сребрени ковани пари до 1% (се-
то) над и до 2 %о (промили) под тежините наведени во став 
1 на оваа точка. 

7. Пригодните ковани пари од точка 4 на оваа одлука 
ќе бидат изработени од легура на 75% бакар, 4% никел и 
21% цинк, во специјална техника, со високосјајни рамни 
површини и со матнрани релјефот детали на пригодни 
мотиви, и ќе' имаат тежина 8,04 грама и пречник 29 мили-
метри. 

Допуштено е отстапување од тежината на секое од-
делно парче на пригодни ковани пари од 2,5% (осто) над и 
2,5% (осто) под тежината наведена во став 1 на оваа точка. 

8. Изгледот откај лицето на пригодните ковани пари 
од точ. 2 и 4 на оваа одлука е следниот: во средината се 
наоѓа симболот на IX конференција - стилизиран арапски 
број девет и текстот испишан со латиница „Београд '89". 
Околу тоа обележје кружно се испишани: текстот на ан-
глиски јазик „THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и 
текстот „DEVETI SAMIT NESVRSTANIH ZEMALjA" со 
латиница, кои од средишните обележја се одвоени со 
кружна линија. 

9. Изгледот откај лицето на пригодните сребрени ко-
вани пари од точка 3 на оваа одлука е следниот: 

1) апоен од 100.000 динари - во средината се наоѓаат 
зградата на Собранието на СФРЈ, текстот испишан со ла-
тиница „Beograd" и годините „1961-1989". Околу овие обе-
лежја кружно се испишани: текстот на англиски јазик 
„THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и текстот „ОБ-
УЕН SAMIT NESVRSTANIH ZEMALjA" со латиница, 
кои од средишните обележја се одвоени со кружна линија; 

2) апоен од 50.000 динари - во средината се наоѓаат 
скулптурата на Победникот, годините „1961" и „1989" и 
текстот испишан со латиница „Beograd". Околу овие обе-
лежја кружно се испишани: текстот на англиски јазик 
„THE NINTH NON-ALIGNED SUMMIT" и текстот „ОБ-
УЕН SAMIT NESVRSTANIH ZEMALjA" со латиница, 
кои од средишното обележје се одвоени со кружна линија. 

10. Изгледот откај опачината на пригодните ковани 
пари од точ. 2,3 и 4 на оваа одлука е следниот: во средина 

е грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, а околу него кружно е испишан називот „СФР Ју-
гославија“ со латиница и кирилица, кој од грбот е одвоен 
со кружна линија искршена во долниот дел. Под грбот се 
наоѓаат: на пригодните златни ковани пари бројната озна-
ка на вредноста „2000000" и буквата „Д“ со латиница и ки-
рилица, на пригодните сребрени ковани пари бројната оз-
нака на вредноста „100000" или „50000" и буквата „Д“ со 
латиница и кирилица, а на пригодните ковани пари изра-
ботени од метали од кои се изработуваат кованите пари 
што се во оптек бројната ознака на вредноста „5000" и 
буквата „Д“ со латиница и кирилица. 

И. Периферијата на пригодните ковани пари од точ-
ка 1 на оваа одлука е обрабена со рецќи. 

12. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлу-
ка ќе се продаваат по цени што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија. 

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

Е. п. бр. 378 
13.јули 1989 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

673. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

КОКС 
1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 

на формирање на цените на кокс („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 76/88). 

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

Е. п. бр. 379 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

674. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 

ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезените 

стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88 и 10/89) во точ-
ка 1 став 1 процентот: „4,8" се заменува процентот: „6,3". 

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

Е. п. бр. 380 
20 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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675. 
Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, чл. 14 и 21, 

член 24 став 4, член 26 став 4, чл. 27 и 31, член 33 став 4, 
член 41, член 46 став 2, член 50 став 3, член 56, член 58 став 
1, член 74 и член 75 став 5 од Законот за воената обврска 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/85 и 26/89), сојузниот-
секретар за народна одбрана пропишува 

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

ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА 
Член 1 

Во Правилникот за вршење на воената обврска 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/86) по член 17 се додава 
член 17а, кој гласи: 

„Член 17а 
На служење односно дослужување на воениот рок ре-

гуртот се јавува во воената единица односно воената уста-
нова во времето означено во позивот за служење односно 
дослужување на воениот рок. 

Регрутот кој не ќе се јави на служење односно до-
служување на воениот рок овластениот орган, под услови-
те пропишани во член 65 од Законот за воената обврска, 
принудно го приведува во воената единица односно уста-
нова означена во позмвот. Ако воената единица односно 
установа означена во позивот не е на територијата на ре-
публиката односно на територијата на автономната по-
краина на која е седиштето на органот кој врши приведу-
вање, регрутот се приведува во најблиската команда на 
гарнизон, определена со акт на сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 
воената единица односно установа означена во позивот е 
поблиска до седиштето на органот кој врши приведување 
од командата на гарнизонот определена со акт на сојузни-
от секретар, регрутот може да се приведе и во таа воена 
единица односно установа и ако е таа надвор од територи-
јата на републиката односно територијата на автономна-
та покраина на која е седиштето на органот кој врши при-
ведување. -

Командата на гарнизонот од став 2 на овој член ја 
определува воената единица за прифаќање на приведените 
регрути. Таа единица го задолжува приведениот регрут со 
воена облека и опрема, му издава патни исправи, му обез-
бедува трошоци за превоз и го упатува, без спроведување, 
во воената единица односно установа определена во пози-
вот за служење на воениот рок. На воената единица во ко-
ја се упатува приведениот регрут и се доставува известува-
ње за упатување и лист на личното задолжување на војни-
кот со воена опрема. Ако упатениот војник не се јави во 
воената единица односно установа во која е упатен воена-
та единица што го упатила и издава налог на воената по-
лиција за негово пронаоѓање и приведување. 

Ако постои основано сомневање дека војникот нема 
да се јави во воената единица односно установа определе-
на во позивот за служење на воениот рок, воената единица 
од став 4 на овој член и издава налог на воената полиција 
за негово спроведување. 

Со денот на упатувањето во воената единицаи или 
установа односно со денот на привидното приведување во 
гарнизонот определен со акт на сојузниот секретар за на-
родна одбрана регрутот станува војник и од тој ден се 
смета дека служи воен рок." 

Член 2 
По член 34 се додава член 34а, кој гласи: 

„Член 34а 
„Решението за оцена на способноста за воена служба 

на регрутот и за родот односно службата, регрутната ко-
мисија го запишува во здравствената и воената книшка на 
регрутот и на питомецот на воена школа - академија. Ре-
шението содржи диспозитив (изрека) и упатство за правно 
средство. 

Решението од став 2 на овој член регрутната комиси-
ја му го соопштува на регрутот со потпис." 

Член 3 
Член 35 се менува и гласи: 

„Член135 
Регрутот се упатува на служење на воениот рок врз' 

основа на наредба од сојузниот секретар за народна од-
брана и на планот за пополнување на Југословенската на-
родна армија со регрути. 

Регрутите запишани на медицински, стоматолошки, 
фармацевтски, ветеринарски, машински и електротехнич-
ки факултет се упатуваат согласно со член 24 став 4 од За-
конот за воената обврска, на служење односно дослужува-
ње на воениот рок кога ќе завршат факултет, но најдоцна 
до крајот на календарската година во која навршуваат 27 
години живот. 

Регрутите запишани на факултет по општонародна 
одбрана или на насока по општонародна одбрана на друг 
факултет односно на факултет по безбедност и општестве-
на самозаштита се упатуваат на служење односно до-
служување на воениот рок кога ќе завршат факултет, но 
најдоцна до крајот на календарската година во која на-
вршуваат 27 години живот, ако не ги исполнуваат услови-
те за ослободување од служење на воениот рок (член 29 
став 1 точка 5 од Законот за воената обврска). 

Регрутите од ст. 2 и 3 на овој член на кои ќе им пре-
стане својството на студенти на наведените факултети се 
упатуваат на служење односно дослужување на воениот 
рок според одредбите од член 24 ст. 2 и 3 на Законот за во-
ената обврска. 

Ако регрутот кому му е прекинато служењето на вое-
ниот рок поради'привремена неспособност (член 32 став 1 
од Законот за воената обврска), на повторното регрутира-
ње биде оценет како способен или ограничено способен за 
воена служба пред истекот на календарската година во ко-
ја навршува 27 години живот, се упатува на дослужување 
на воениот рок, по можност во единица од ист род однос-
но служба во која порано служел воен рок.". 

Член 4 
По член 36 се додава член 36а, кој гласи: 

„Член 36а 
Војникот кој од верски убедувања ќе одбие да' прими 

оружје, надлежниот старешина ќе го поучи дека е должен 
да служи воен рок во трање од 24 месеци (член 22 став 2 од 
Законот за воената обврска). Ако војникот и потоа не сака 
да прими оружје, а е припадник на верска заедница која за-
бранува прием и употреба на оружје, надлежниот старе-
шина (член 75 став 2 од Законот за воената обврска) доне-
сува решение со кое се определува дека ТОЈ војник е 
должен да служи воен рок во траење од 24 месеци. Еден 
примерок од правосилното решение се доставува до орга-
нот на управата за народна одбрана кој тој војник го упа-
тил на служење на воениот рок. 

За војникот од став 1 на овој член кој во текот на 
служењето на воениот рок ќе прими оружје се донесува но-
во решение се кое се определува траење на служењето на 
воениот рок така што воен рок служи додека не ја заврши 
обуката според програмата што ќе ја пропише сојузниот 
секретар за народна одбрана, но не пократко од 12 месе-

но член 46 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 
гласат: 

„Регрутот кој сака да го одложи служењето на воени-
от рок поради школување на факултетите од член 35 ст. 2 
и 3 на овој правилник, доставува писмено барање до над-
лежниот орган веднаш по запишувањето, но најдоцна до 
20 септември тековната година. Кон барањето доставува и 
уверение од факултетот дека е запишан на факултетот и 
дека школувањето ќе го продолжи веднаш по запишува-
њето, пред упатувањето на служење на воениот рок. 

Регрутите запишани на факултетите од член 35 став 2 
на овој правилник, кои поради ограничените можности на 
факултетот не можат да го започнат школувањето веднаш 
по уписот или кои не сакаат да служат воен рок пред шко-
лувањето на факултетот, се упатуваат на служење на вое-
ниот рок според одредбите од член 24 ст. 2 и 3 на Законот 
за воената обврска." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 6 
По член 60 се додава член 60a, кој гласи: 
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„Член 60а 
Решението за оцена на способноста за воена служба и 

за измена на родот односно службата на лицето од член 58 
на овој правилник регрутната комисија го запишува во 
здравствената и воената книшка на регрутот'и на питоме-
цот на воена школа - академија. Ова решение содржи дис-
позитив и упатство за правно средство. 

Диспозивот на решението од став 1 на овој член 
содржи една од оцените од член 59 на овој правилник и 
родот односно службата што е определена. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, за 
лицето во резервниот состав од член 58 на овој правилник 
кај кое промената на здравствената состојба не влијае врз 
оцената на способноста за воена служба или врз измената 
на родот односно службата, регрутната комисија донесува 
писмено образложено решение." 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2141-24/88 
20 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 
генерал-полковник, 

Вел,ко Кадиевиќ, с. р. 

б?б. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85) во согласност со Сојузниот секретаријат 
за трговија и Сојузниот секретаријат за земјоделство, Со-
јузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања 
и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА МИКРОБИОЛОШКА-
ТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГО-

ВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ 
ВО ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Правилникот за условите во поглед на микробио-

лошката исправност на кои мораат да им одровараат 
животните намирници во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 45/83 и 18/87) член 17 се брише. 

Член 2 
Член 35 се менува и гласи: „Мешаници на адитиви и 

други компоненти не смеат да содржат: Escherichia coli во 
0,1 g, Proteus видови во 0,01 g, ниту повеќе од 100 квасци и 
мувла во 1 g. Бројот на микроорганизмите не смее да биде 
поголем од 50.000 во 1 g," 

Подобрувачите за пекарските призводи не смеат да 
содржат повеќе од 100.000 микроорганизми, ниту повеќе 
од 5.000 квасци и мувла во 1 g." 

Член 3 
Член 38 се менува и гласи: 
„Готови замрзнати јадења од месо, дробови и дода-

тоци не смеат да содржат во 0,1: коагулаза на позитивна 
стафилокока, сулфиторедукувачки клостриди, Proteus ви-
дови и Escherichia coli ниту повеќе од 10.000 микроорга-
низми во 1 g и 1.000 аеробни спорогени бактерии во 1 g." 

Член 4 
Член 39 се менува и гласи: 
„Готови замрзнати јадења од зеленчук или од намир-

ници од растително потекло, со додаток или без додаток 
на месо, производи од месо или дробови, не смеат да-
содржат во 0,1 g: коагулаза на позитивна стафилокока, 
Proteus видови и Escherichia coli, ниту повеќе од 10.000 

микроорганизми во 1 g и 1.000 аеробни спорогени бакте-
рии во 1 g." 

Член 5 
Во член 43 став 3 бројот: „500.000" се заменува со 

бројот: „200.000". 

Член 6 
По член 45 се додава нов член 45а, кој гласи: 
„Жита и мелнички производи не смеат да содржат 

повеќе од 10.000 квасци и мувла во 1 g, а пекарски произво-
ди не смеат да имаат повеќе од 1.000 квасци и мувла во 1 
g " 

Член 7 
- Член 46 се менува и гласи: 

„Полни чоколади во табли; полнети чоколади и чоко-
ладни десерти, нугат, марципан, локум, индустриски про-
изведени и пакувани слатки и други производи од тој вид, 
не смеат да содржат во 0,1 г: Proteus видови и Escherichia 
coli, а во 1 g: повеќе од 30.000 микроорганизми, повеќе од 
3.000 аеробни спорогени бактерии, ниту повеќе од 1.000 
квасци и мувла. 

Чоколадата во прав мора да им одговара на условите 
од став 1 на овој член, освен аеробните спорогени бакте-
рии, кои не смее да ги содржи повеќе од 1.000 во 1 g." 

Член 8 
Во член 49 зборовите: „Шеќер не смее да содржи“ се 

заменуваат со зборовите: „Шеќер и сите видови скробови 
не смеат да содржат“. 

Член 9 
Во член 57 по зборовите: „со лушпа," се додаваат збо-

ровите: „ореви без липша, афион,". 

Член 10 
Во член 59 зборовите: „липолитичкн бактерии во 

0,001 g" се бришат. 
Член 11 

Во член 61 зборовите: „липолитични бактерии во 
0,001 g, се бришат. 

Член 12 
Член 62 се менува и гласи: 4 

„Какао во прав и мелено кафе во вакуумирана амба-
лажа не смеат да содржат во 0,1 g: коагулаза на позитивна 
стафилокока, суфиторедукувачки клостридии, Proteus ви-
дови и Escherichia coli, повеќе од 20.000 микроорганизми 
во 1 g, ниту повеќе од 100 квасци и мувла во 1 g. 

Член 13 
По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи: 
„Пудинг во прав не смее да содржи повеќе од 1.000 ае-

робни спорогени бактерии во 1 g." 

Член 14 
Член 63 се менува и гласи: 
„Овошни сокови и освежителни овошни напивки не 

смеат да содржат во 0,1 ml: коагулаза на позитивна стафи-
локока, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus видови, 
Escherishia coli, квасци и мувла, ниту повеќе од 100 микро-
организми во 1 ml." 

Концентрирани овошни сокови, овошни сирупи и 
ароматизирани сирупи не смеат да содржат во 0,1 ml: коа-
гулаза на позитивна стафилокока, сулфиторедукивачки 
клостридии, Proteus видови и Escherichia coli, ниту повеќе 
од 200 микроорганизми во 1 ml." 

Член 15 
Член 64 се менува и гласи: 
„Освежителни газирани безалкохолни пијалаци не 

смеат да содржат: Proteus видови и Streptococus faecalis во 
100 ml, коагулаза на позитивна стафиликока, сулфитореду-
кувачки клостридни, квасци и мувла во 0,1 ml, повеќе од 
100 микроорганизми во 1 ml, ниту повеќе од 10 калифор-
мни бактерии во 100 ml определени како најверојатен 
број." ? 
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Член 16 
По член 64 се додава нов член 64а, кој гласи: 
„Чаеви во сува форма не смеат да содржат повеќе од 

10.000 квасци и мувла во 1 g." 

Член 17 
Во член 65 зборовите: „хигиенски неисправни“ се за-

ме.нуваат со зборовите: „микробиолошки неисправни“. 

Член 18 
Во член бб став 1 по зборовите: „Член 27 точ. 1 и 2" 

точката се заменува со запирка, а буквата: „и“ се брише а 
по зборовите „член 43 ст. 2 и 3" се додаваат зборовите: 
„чл. 44, 45, 51, 54 и 55". 

По точка 5 се додава точка 6, која гласи: 
„6) намирниците од чл. 44,45, 51, 54 и 55 на овој пра-

вилник, ако се обработат термички на температура од нај-
малку 700С во центарот на производот." 

Член 19 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за измена на Правилни-
кот за условите во поглед на микробиолошката исправ-
ност на који мораат да им одговараат животините намир-
ници во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/87). 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот-

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-22 
31 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Ганиќ, с. р. 

676а. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

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

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за чис-

ти хемикалии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/89) во 
член 1 точка 1 ознаката: „JUS H.G8.102" се заменува со оз-
наката: ,,JUS H.G3.102". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 20 јули 1989 годи-

на. 

Бр. 07-93/107 
24 мај 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод ј?а 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

677. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за крај-

брежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 49/87), во согласност со сојузниот секретар 
за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ 
1. Во југословенските внатрешни морски води те ус-

тановуваат следните забранети зони: 
1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 

од 100 метри покрај северниот брег на полу островот Луш-
тица, и тоа меѓу местата Шпилице - Доњи Крашиќи и 
местата Росе г 'ртот Добрач; 

2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од 300 метри покрај северниот брег на Мало Море (Нерет-
вански Канал), и тоа од заливот Водице до 'ртот Меѓед, 
ограничена со точките на брегот: 

А-Ѕ-420 59,4,N D-17 0 28,5'Е 
В-Ѕ^420 56,4,N D-17 0 32,8'Е 
3) зона што го опфаќа морскиот простор во Стонски 

Канал, внатре во спојницата 'ртот Блаца - местото Журо-
ња; 

4) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од 300 метри покрај југозападниот дел на островот Ласто-
во од југозападниот рт на заливот Дубока до ртот Меѓед, 
југозападниот дел на островот Прежба од точката на бре-
гот на спојницата островот Макарац - кота 137 (Мосгни 
Врх до северниот 'рт Велја Страна и островот Mpiapa во 
целост; 

5) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од 300 метри на островот Вис во реонот: 'рт Барјаци, од 
'ртот Млики до хриди Камик; 'ртот Ступишќе, од север-
ниот брег на заливот Кланица до источниот брег на зали-
вот Лаботово; подрачје Смоково, од источниот 'рт на за-
ливот Милка до североисточниот 'рт на заливот Смокова 
Вела; 

6) зона. што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од 50 метри на островот Вис во реонот Чешка Вила, од 
Лучица до североисточниот 'рт на заливот Грандовац; 

7) зона што го опфаќа морскиот простор внатре во 
заливите на островот Дуги Оток ограничена со линијата 
што ги спојува точките на брегот: 

а) A"S-44009,5'N D-14053,6'E 
В-Ѕ - 44C09,2'N D - 14054,0'Е 

б) A-S - 44007,3'N D - 14055,9'Е 
В-Ѕ - 44007,2'N D - 14056,2'Е 

в) A-S-44006,TN D - 14в5б,7'Е 
В-Ѕ - 44006,6'N D - 14056,9'Е 

8) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 
од 300 метри, сметајќи од брегот на полуостровот Превла-
ка, ограничена со точките на брегот: 

A-S-42024,5'N, D^i8030,6'E 
A-S^42024,5'N, D - 18030,7'E 
9) зона што го опфаќа морскиот појас пред Бродоре-

монтниот завод „Сава Ковачевиќ“ во Тиват, ограничена 
со следните точки: 

A-S-42025,9'N D - 18041,8'Е 
B-S-42e25,8'N D - 18041,4'Е 
C-S-42026,2'N D-18041,3'E 
D-S^42026,4'N D - 18041,5'E; 
10) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 

од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Палагружа; 
11) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина 

од 300 метри покрај јужниот брег на островот Брач, од 
'ртот Заступ до заливот Фарска, ограничена со точките: 

A-S-43017,9'N D-16 0 27^E 
B-S-43016,2'N, D^16032,4'E; 
12) зона во заливот Мала Будава што го опфаќа мор-

скиот простор југозападно од линијата чии крајни точки 
на копното се обележени со две ѕидани пирамиди 
(44053,6'N, 13059,ГЕ и 44053,8'N 13059,0'Е); 

13) Зона што го опфаќа морскиот простор околу Бри-
онските острови ограничена со линијата што ги спојува 
следните точки: 

- позицијата 44056,8'N 1342,6'Е 
- позицијата 44054,9'N 13042,8'Е 
- позицијата 44053,1'N, 13045,ГЕ 
- позицијата 44053,9'N, 13046,7'Е 
- позицијата 44054,5'N 1347,2'Е 
- позицијата 44e56,5'N 13046,8'Е 
- позицијата 44056,9'М 13044Ј'Е; 
2. Југословенските бродови и чамци можат да пловат 

без ограничување низ зоната од точка 1 под 4, 5,6 и 10 на 
оваа наредба. 



Петок, 21 јули 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 43 - Страна , 1131 

Низ зоната од точка 1 под 13-можат да пловат без ог-
раничување југословенски бродови и чамци, чии сопстве-
ници имаат живеалиште на подрачјето на таа зона, а дру-
гите југословенски бродови и чамци само ако добијат 
одобрение од надлежниот општински орган. 

Бродовите и чамците од ст. 1 и 2 на оваа точка не 
смеат да се користат во зона за подводни активноси (под-
водно снимање, скицирање на морското дно, подводно 
спелеолошко истражување, подводен риболов и др.). 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за установување забранети 
зони во југословенските внатрешни морски води 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84 и 68/85). 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 288-1-4/3 
18 јули 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Петар Граната, с. р. 

678. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за заштита 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ 

4 ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ИЗВЕЗУВААТ, УВЕЗУВААТ И 
ТРАНЗИТИРААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВО-
ДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, 
ОПЛОДЕНИ ЈАЈНИ ЌЕЛИИ ЗА ОПЛОДУВАЊЕ НА 
ЖИВОТНИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА 

СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗНА БОЛЕСТ НА ЖИВОТНИ 
1. Пратки на животни, производи, суровини и отпадо-

ци од животинско потекло, семе за вештачко осеменување, 

оплодени јајни ќелии за оплодување на животни и други 
предмети со кои може да се пренесува заразна болест на 
животни можат да се извезуваат, увезуваат и транзитира-
ат само преку следните гранични премини, и тоа: 

1) со превозни средства на железничкиот сообраќај: 
Бели Манастир, Битола, Димитровград, Гевгелија, Јесени-
це, Коториба (Муракересгур и Гекењеш), Марибор, Нова 
Горица, Сежана, Суботица, Тузи, Вршац и Љубљана; 

2) со превозни средства на друмскиот сообраќај: Бо-
городица, Божај, Ќафасан, Фернетичи, Горичан, Градина, 
Хоргош, Кнежево, Меџетлија, Коренско Седло, Шентаљ, 
Шкофје, Ватин и Вртојба; 

3) со превозни средства на поморскиот сообраќај: 
Бар, Дубровннк, Карделево, Копер, Ранга (Бршица), Рис-
ка, Сплит и Зад ар; 

4) со превозни средства на воздушниот сообраќај: 
Белград, Загреб и Љубллна; 

5) со превозни средства на речниот сообраќај: Бездан 
(Мохач). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за определување на гранич-
ните премини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и тран-
зитираат пратки на животни, производи, суровини и отпа-
доци од животинско потекло, семе за вештачко осеменува-
ње, оплодени јајни ќелии за оплодување на животни и дру-
ги предмети со кои може да се пренесува заразна болест 
на животни („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/86 и 54/88). 

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

Бр. 2133/1 
6 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

679. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), во согласност со сојузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за економски 
односи со странство, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ У?ОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-
та цена. Увозната цена ја чини износот кој претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на цари-
ната и другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Реден 
број 

Тарифен 
број на Ца-

ринската та-
рифа 

Тарифна 
ознака Наименување на стоките 

Просечна 
цена на 

домашниот 
пазар 

дин/kg 
1 2 3 4 5 

01.02 Живи животни, вид на говеда: 
0102.90 - Друго: 
0102.901 бикови 
0102.904 јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 
0102.905 јуниња згоени преку 280 до 450 kg 
0102.906 јуниња, други 

01.03 Свињи, живи: 
0103.9 - Друго: 
0103.91 - - со маса помала од 50 kg: 
0103.913 масни за колење 
0103.919 друго 
0103.92 - - со маса од 50 kg или поголема: 
0103.922 месеста за колење 

16.980 
23.090 
16.980 
16.980 

10.900 
10.900 

13.620 
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01.04 

01.05 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

02.07 

10 

11 

0103.923 - - - масни за колење / 
0103.929 друго 

Овци и кози, живи: 
0104.10 - Овци: ^ 
0104.102 за колење 
0104.109 јагњина, друго 

Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и бисерки): 
0105.9 - Друго: 
0105.91 - - кокошки: 
0105.919 друго 

Месо говедско, свежо или разладено: 
0201.10 - Трупови и полутки: 
0201.101 телешки 
0201.102 јунешки 
0201.103 говедски 
0201.109 други 
0201.20 - Други парчиња со коски: 
^201.201 телешки 
0201.202 ју пешки 
0201.203 говедски 
0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 
0201.302 јунешки 
0201.303 говедски 
0201.309 друго 

Месо говедско, замрзнато: 

10.01 

10.05 

0203.1 
0203.11 
0203.12 
0203.19 
0203.2 
0203.21 
0203.22 
0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

1001.10 
1001.102 
1001.90 
1001.902 

1005.90 

10.900 
10.900 

9.150 
20.920 

7.500 

31.670 
26.230 
20.260 
20.260 

41.800 
34.620 
26.740 

55.730 
46.160 
35.650 
35.650 

0202.10 - Трупови и полутки: 
31.670 0202.101 телешки 31.670 

0202.102 јунешки 26.230 
0202.103 говедски 20.260 
0202.109 друго 20.260 
0202.20 - Други парчиња со коски: 

41.800 0202.201 телешки 41.800 
0202.202 јунешки 34.620 
0202.203 говедски 26.740 
0202.209 друго 26.740 
0202.30 - Без коски: -

0202.301 телешки 55.730 
0202.302 јунешки 46.160 
0202.303 говедски 35.650 
0202.309 друго 35.650 

Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 25.920 
- - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 37.840 
- друго 34.060 
- Замрзнато: 
- - трупови и полутки 25.920 
- бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 37.840 
- - д р у г о 34.060 
Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
- Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени 34.480 
- Друго месо овчо, свежо или разладено: 
- трупови и полутки 16.400 
- - други парчиња со коски 16.400 
- - без коски 20.500 
- Друго месо овчо, замрзнато: 
- - трупови и полутки 16.400 
- - други парчиња со коски 16.400 
- - без коски 20.500 
Месо и отпадоци за јадење, од живина од тар. 01.05, свежи, разладени 
или замрзнати: 
- Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 19.770 
- Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
- - кокошки, домашни 19.770 
- Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигер, свеж 

или разладен: 
- - д р у г о 16.800 
- Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнати: 
- - од кокошки, домашни 16.800 
Пченица и наполица: 
- Тврда пченица: 
- - друго 1.580 
- Друго: 

друга пченица 1.420 
Пченка: 
- Друга: 
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12 10.06 

13 
14 

15 
16 

12.01 
12.05 

12.06 
12.12 

17 

18 

19 

20 

15.07 

15.12 

15.14 

17.01 

21 24.01 

1005.901 
1005.902 
1005.909 

1006.10 
1006.109 
1006.20 
1006.30 
1006.301 
1006.309 
1006.40 
1201.00 
1205.00 

1206.00 

1212.9 
1212.91 

1507.10 
1507.90 

1512.1 
1512.11 
1512.19 

1514.10 
1514.101 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 
1701.99 
1701.992 

2401.10 
2401.20 
2401.30 

бела 
жолта 
друга 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или суров): 

Друг 
- Ориз лупен (костенлив) 
- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или глазиран: 

полубел и бел 
полиран и глазиран 

-Кршен ориз 
Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена 
Семе од маслодајна или дробена репка, вклучувајќи и кршено или 
дробено 
Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено 
Рокчиња, морски и други алга, шеќерна репка, шеќерна трска, свежи 
или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки од овошје 
и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, ис-
пржен, од видот Cichorium intybus sativum), вид што првенствено се 
употребува за човечка исхрана, на друго место, неспоменати ниту 
вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репка 
Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хе-
миски немодификуваии: 
- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) 
гДРУг о 

Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни 
фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немодификувани: 
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 
- - сурово масло 
- друго 
Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани 
или нерафинирани,но хемиски немодификувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, 
во цврста состојба: 
- Суров шеќер без додатни средства за ароматизација и материи за 

бојосување: 
- шећер од шеќерна репка 
- друго: 

шећер од шеќерна репка, рафиниран 
Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или целосно оджилен 
- Отпадоци од тутун 

1.680 
1.680 
1.680 

2.480 
7.690 

8.000 
8.300 
5.770 
2.300 

1.410 
1.970 

225 

10.390 
12.360 

12.230 
14.560 

10.390 

12.360 

8.020 

8.360 

5.010 
8.990 

500 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/89). 

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

Бр. 06-2747/1 
13 јули 1989 година 

Белград % 

680. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата н квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86,43/86,87/87,16/89 и 
41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со 
сојузниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОТРЕБНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
1. Во Упатството за потребната документација за ос-

тварување право на средства за регрес за вештачки ѓубри-

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Бранко Гостовиќ, с. р. 

ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88 и 17/89), во 
точка 1 став 2 зборовите: „31 декември 1988 година“ се за-
менуваат со зборовите: „30 јуни 1989 година“ 

2. Во Образецот за пресметка на регресот, во колона-
та 6 зборовите: 31. декември 1988 година“ се заменуваат 
со зборовите: „30. јуни 1989 година“. 

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

Бр. 2282/1 
17 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Сдоо Мирјаниќ, с. р. 
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681. 
Брз основа на член 9 став 2 од Законот за привремени 

мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што во 
1989 година се користат за намени во рамките на селектив-
ната програма во земјоделството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 41/89), сојузниот секретар за земјоделство, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА И ЗА 
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТА-
ТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КО-
РИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКПШ-

НАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
1. Корисниците на правото на регрес од член 3 на За-

конот за привремени мерки за регрес на дел од каматата 
на кредктите што во 1989 година се користат за намени во 
рамките на селективната програма во земјоделството 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/89) - (во натамошниот 
текст: Законот), заради остварување на правото на регрес 
на дел од каматата на кредитите во смисла на чл. 1,2 и 4 
од Законот, кон барањето за исплата на регресот до 
службата на општественото книговодство кај која се води 
нивната жиро-сметка (во натамошниот текст: надлежната 
служба на општественото книговодство), поднесуваат: 

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со бан-
ка; 

2) пресметка на регресот што ја заверила банката кај 
која се користи кредитот за намените од член 4 на Зако-
нот; 

3) потврда на банката за платената камата по креди-
тите користени во согласност со член 2 на Законот. 

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат 
регресот на образецот: ПРП (во натамошниот текст: Пре-
сметка на регресот), кој е составен дел на ова упатство. 

Пресметката на регресот содржи податоци за секој 
корисник на правото на регрес за кредити по намените во 
рамките на селективната програма во земјоделството, и 
toa: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит и износ на користени-

от кредит; 
3) намена на кредитот; 
4) височина на есконтната стапка на Народната банка 

на Југославија; 
5) износ нк каматата на вкупниот кредит пресметана 

по есконтната стапка на Народната банка на Југославија; 
6) височина на регресот во проценти, од член 4 на За-

конот; 
7) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот се составува во три при-

мероци и се доставува до надлежната служба на општес-
твеното книговодство. Надлежната служба на општестве-
ното книговодство му враќа еден заверен примерок на ко-
рисникот на правото на регрес, вториот го задржува, а 
третиот го доставува, заедно со налогот за исплата, до 
Службата на општественото книговодство, Филијала Нов 
Белград, која пресметката на регресот му ја доставува на 
Сојузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога ќе 
изврши исплата од сметката на Сојузниот секретаријат за 
земјоделство. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за начинот на доставува-
ње пресметка и за потребната документација за остварува-
ње на правото на регрес на кредитите што во 1989 година 
се користат за намени во рамките на селективната програ-
ма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
21/89). 

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

Бр. 2344 
17 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

' д-р Стево Мнрјаниќ, с. р. 

Образец ПРП 

Назив на корисникот на кредитот 

Надлежна служба на општественото книговодство 

П Р Е С М Е Т К А НА Р Е Г Р Е С О Т 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО 1989 ГОДИНА 

Ред. Број на договорот за кредит и Намена на Височина на Износ на каматата на вкуп- Височина на Износ на 
број износ на користениот кредит кредитот есконтната ниот кредит пресметана по регресот во пресметани-

стапка на есконтната стапка % от регрес 
НБЈ 

1 2 3 4 5 6 7 

ВКУПНО: 

Печат и потпис на овластеното лице Место и датум 
на банката давател на кредитот . 

Печат и потпис на овластеното лице 
на корисникот на кредитот 

Печат и потпис на овластеното лице 
на надлежната служба на општестве-

ното книговодство 
/ 
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682. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата 

за одржување на внатрешните пловни патишта(„Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 50/74, 17/81 и 24/88), во ̂ согласност со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за со-
обраќај и врски донесува 

И З М Е Н А НА Т А Р И Ф А Т А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПА-

ТИШТА 
1. Во Тарифата за користење на објектите за безбед-

ност на пловидбата на внатрешните пловни патишта 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/82, 42/84, 40/85, 45/86, 
41/87 и 33/88), во точка 8, во одредбата под 1 бројот: „18" 
се заменува со бројот: „67", а бројот: „80" - со бројот: 
„299". 

Во одредбата под 2 бројот: „23" се заменува со бро-
јот: „86", а бројот: „108" - со бројот: „403". 

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

Бр. V/02-2100/3 
2 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Јоже Слокар, с. р. 

683. 
Врз основа на член 54 став 3 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 9/78), Собранието на 
Заедницата за социјално осигурување на воените осигуре-
ници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ КНИШКИ НА 
ВОЕН ОСИГУРЕНИК И НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО 

НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК 

1. Со оваа одлука се пропишуваат обрасците на 
здравствените книшки на воец осигуреник и на член на се-
мејство на воен осигуреник. 

. 2. Големината на образецот на здравствената книшка 
на воен осигуреник е 8 - 12 cm. Надворешните страници на 
здравствената книшка се укоричени во платнен повез во 
бледозелена боја, со втисната ознака „Обр. ВСО/Здр-2" 
во горниот десен агол, под таа ознака на средината е пе-
то крака ѕвезда, а под неа текст: „Здравствена книшка на 
воен осигуреник“. На внатрешната страна од корицата е 
текст: „Се определи основна здравствена заштита да ко-
ристи во ". 

3. Образецот на здравствената книшка на воен осигу-
реник содржи: 

1) на почетокот од првата страница натпис: „Заед-
ница за социјално осигурување на воените осигуреници“, 
под тоа од десната страна: „Рег. број NQ ", а во 
средината назив: „Здравствена книшка на воен осигуре-
ник“, кој е печатен во два реда. Под тоа е црта, а под неа 
текст: „(назив на воената единица или воената установа 
што ја издала книшката)". Од левата страна под цртата е 
текст: „(датум на издавање и број)", а од десната страна: 
„(потпис на овластеното лице)" со простор за запишување 
на тие податоци. При дното на страницата е текст: „Важи 
само со воена легитимација - лична карта бр. и . 

2) на почетокот на втората страница од левата стра-
на текст: „Презиме, име на едниот родител и име“ ср про-
стор за запишување на тие податоци и со простор за запи-
шување на чинот на воениот осигуреник, ако осигурени-
кот бара да се запише и чинот, под тоа текст: „(матичен 
број)", „Крвна група“ и „RH", со простор за запишување 
на тие податоци, а на преостанатиот простор од страница-
та - податоци за живеалиштето, со назначување на место-
то, улицата и бројот; 

3) на третата и четвртата страница текст: „На 
служба (место), Датум и Заверка“ со простор за запишува-
ње на тие податоци и нивно заверување; 

4) на почетокот на петтата страница текст: „Важни 
предупредувања“, а под тоа, „(Преосетливост на лекови, 
вакцини, серуми, контрастни и други средства)"; 

5) на почетокот на шестата страница текст: „Пода-
тоци за серумите" со рубриките: „Назив на серумот", „Да-
тум“ и „Потпис на лекарот и печат на установата“; 

6) на почетокот на седмата страница текст: „Вакци-
нации и ревакцинации", со рубриките „Датум“, „Назив на 
вакцината", „Резултат“ и „Потпис на лекарот и печат на 
установата“; 

7) на почетокот на стр. од 8 до 25 текст: „Амбулан-
тен преглед и лекување“, под тоа од левата страна; „(на-
зив на амбулантата)", а од десната - „(број од евиденција-
та и датум)" текст: „Dg и мислење на лекарот“ 
„Привремена спреченост за работа од - до 

19 г." и „(потпис на лекарот)" со про-
стор за запишување на соодветни податоци; 

8) на почетокот на стр. од 26 до 31 текст: „Специја-
листички прегледи“, под тоа зборовите: „Штембил“, „За-
кажана контрола 19 година“ и „Наод 
на лекарот-специјалист и упатство за лекување“, а во до-
лниот десен агол зборовите: „(потпис на лекарот-специја-
лист)" со простор за запишување на соодветни податоци“; 

9) на стр. 32 и 33 текст: „Стационарно лекување и 
лекување во специјализирани установи за медицинска ре-
хабилитација“ со рубриките: „Назив на установата“, 
„Број на историјата на болеста“, „Отпусна дијагноза“, 
„Лекуван од до “ и „Потпис на ле-
карот“; 

10) на почетокот на стр. 34 и 35 текст: „Оцена и мис-
лење на военолекарската комисија“; 

11) на стр. 36 до 38 текст: „Издадени протетички и ор-
тотички средства, ортопедски помагала и санитарни спра-
ви“ со рубриките: „Број и датум на налогот“, „Вид пома-
гало-справа" и „Потпис и печат“; 

12) на почетокот на страницата 39 текст: „Издадени 
стоматолошко-протетички средства“, со рубриките: „Број 
и датум на налогот“, „Вид средство“ и „Потпис и печат“; 

13) на почетокот на стр. 40 и 41 текст: „Издадени оч-
ни и слушни помагала“ со рубриките: „Број и датум на на-
логот“, „Вид помагало“ и „Потпис и печат“; 

14) на почетокот на страница 42 текстови: „Податоци 
за медицинската документација“, „Број на здравствениот 
картон“, „Број на стоматолошкиот картон“ и „Други по-
датоци“ - еден под друг; 

15) на почетокот на страницата 43 наслов: 
„Објаснение за имателот на здравствена книшка“ и 

под него текст: 
„Со здравствената книшка се докажува својството на 

осигуреното лице. 
Имателот на здравствена книшка ја чува книшката 

бидејќи врз основа на неа и со лична карта - легитимација 
може да користи здравствена заштита. Без здравствена 
книшка може да се користи здравствена заштита само во 
итни случаи. 

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверу-
ва во случај на преместување на воениот осигуреник, а 
здравствената книшка на член на семејството на воен оси-
гуреник - на почетокот на календарската година. Здрав-
ствената книшка ја заверуваат воената единица и воената 
установа надлежна за издавање на здравствени книшки. 

Носителот на осигурување и ги пријавува на воената 
единица односно на воената установа надлежна за издава-
ње на здравствени книшки сите промени што можат да. 
влијаат на користењето на правото од здравственото оси-
гурување, во рок од осум дена од денот на настанатата 
промена, и тоа: 

- промена на името или презимето; 
- воспоставување на работната способност на член 

на семејството кој врз основа на неспособност за стопани-
сување користел право од здравственото осигурување; 

- престанок на школување на деца; 
- промени настанати во приходите поради кои има-

телот на здравствена книшка би го загубил правото на 
здравствено осигурување по основ на осигурување на вое-
ните осигуреници."; 

16) на средина на страницата 44 текст: „Цена: трик-
ратен износ на партиципацијата по издаден лек“. 



Страна 1136 - Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 јули 1989 

4. Големината на образецот на здравствената книшка 
на член на семејството на воен осигуреник е 8 -12 cm. Над-
ворешните страници на образецот се укоричени во плат-
нен повез во бледосина боја, со втисната ознака: „Обр. 
ВСО/Здр-З" во горниот десен агол, под таа ознака на сре-
дината е петокрака ѕвезда а под неа текст: ,,Здравствена 
книшка на член на семејството на воен осигуреник“. 

На внатрешната страна од надворешната корица е 
текстот: „Се определи основна здравствена заштита да ко-
ристи во , ". 

5. Образецот на здравствената книшка на член на се-
мејството на воен осигуреник содржи: 

1) на почетокот на првата страница текст: „Заедни-
ца за социјално осигурување на воените осигуреници“, 
под тоа од десната страна: „Рег. број NQ ", а во 
средината назив: „Здравствена книшка на член на семеј-
ството на воен осигуреник“, кој е печатен во два реда. Под 
тоа е црта, а под цртата е текст: „(назив на воената едини-
ца или воената установа што ја издала книшката)". Од ле-
вата страна под цртата е текст: „(датум на издавање и 
број)", а од десната страна: „(потпис на овластеното ли-
це)", со простор за запишување на тие податоци. При дно-
то на страната е текстот: „Важи само со лична карта бр. — 

2) на почетокот на втората страница од левата стра-
на текст: „Презиме, име на едниот родител и име“, со про-
стор за запишување на тие податоци, под тоа текст: „(ма-
тичен број“, „Сродство со осигуреникот“, „Крвна група“, 
„RH" со простор за зацртување на тие податоци, а на сре-
дината на страницата податоци за живеалиштето со на-
значување на местото, улицата и бројот. Одиграна, во по-
себна рубрика,е текстот: „Податоци за осигуреното лице“. 
На преостанатиот простор од таа страна, во левиот агол, 
во рубриката е текстот: „Податоци за воениот осигуреник 
(носител на осигурувањето)", а десно од тоа текст: „Пре-
зиме, име на едниот родител и име“ со простор за запишу-
вање на тие податоци; 

3) на стр. 3 до 12, кои се поделени во по три рубрики, 
текст: „Важи за 19 година“, „Носителот на осигу-
рување е на служба во Воената пошта“, „Место на живеа-
лиштето на осигуреното лице„, „МП", „Датум“ и „Потпис 
на овластеното лице“ со простор за запишување на соод-
ветни податоци и нивно заверување; 

4) на страница 13 истиот текст како во точка 3 од-
редба под 4 на оваа одлука; 

5) На страница 14 истиот текст и рубриките како во 
точка 3 одредба под 5 на оваа одлука; 

6) на страница 15 истиот текст и рубриките како во 
точка 3 одредба под б на оваа одлука; 

7) на стр. 16 до 21 истиот текст како во точка 3 од-
редба под 7 на оваа одлука; 

8) на стр. 22 до 25 истиот текст како во точка 3 од-
редба под 8 на оваа одлука; 

9) на стр. 26 и 27 истиот текст како во точка 3 одред-
ба под 9 на оваа одлука; 

10) на стр. 28 и 29 истиот текст како во точка 3 одред-
ба под 10 на оваа одлука; 

11) на стр. 30 до 32 истиот текст и рубриките како во 
точка 3 одредба под П на оваа одлука; 

, 12) на страница 33 истиот текст и рубриките како во 
точка 3 одредба под 12 на оваа одлука; 

13) на стр. 34 и 35 истиот текст и рубриките како во 
точка 3 одредба под 13 на оваа одлука; 

14) на страница 36 истиот текст како во точка 3 од-
редба под 14 на оваа одлука; 

15) на страница 37 на почетокот наслов: „Објаснение 
за имателот на здравствена книшка“ и под него текст: 

„Со здравствената книшка се докажува својството на 
осигуреното лице. 

Имателот на здравствена книшка ја чува книшката 
бидејќи врз основа на неа и со лична карта - легитимација 
може да користи здравствена заштита. Без здравствена 
книшка може да се користи здравствена заштита само во 
итни случаи. 

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверу-
ва во случај на преместување на воениот осигуреник, а 
здравствената книшка на член на семејството на воен оси-
гуреник - на почетокот на календарската година. Здрав-
ствената книшка ја заверуваат воената единица и воената 
установа надлежна за издавање на здравствени книшки. 

Носителот на осигурување и ги пријавува на воената 
единица односно на воената установа надлежна за издава-

ње на здравствени книшки сите промени што можат да 
влијаат на користењето на правото од здравственото оси-
гурување, во рок од осум дена од денот на настанатата 
промена, и тоа: 

- промена на името или презимето; 
- воспоставување на работната способност на член 

на семејството кој врз основа на неспособност за стопани-
сување користел право од здравственото осигурување; 

- престанок на школување на деца; 
- наполнети 26 години живот; 
- промени настанати во приходите поради кои има-

телот на здравствена книшка би го загубил правото на 
здравствено осигурување по основ на осигурување на вое-
ните осигуреници. ; 

16) на страница 38 истиот текст како во точка 3 од-
редба под 16 на оваа одлука. 

6. Обрасците на здравствените книшки на воен осигу-
реник и на член на семејството на воен осигуреник, се отпе-
чатени кон оваа одлука и претставуваат нејзин составен 
дел. 

7. Здравствените книшки издадени на осигурените 
лица на обрасците ВСО/Здр-2 и ВСО/Здр-З служат за до-
кажување на својството на осигуреното лице, како и книш-
ките чии обрасци се пропишани со оваа одлука. 

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

Бр. 26-1 
29 март 1989 година 
Белград 

Собрание па Заедницата за социјално 
осигурување т воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

Обр. ВСО/Здр-2 

А 
ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 
НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК 

Се определи основна здравствена заштита 
да користи во 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
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ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ 

6 

(потпис на лекарот) 

8-25 

ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

26-31 
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СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ ВО СПЕ-
ЦИЈАЛИЗИРАНИ УСТАНОВИ ЗА МЕДИЦИНСКА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

ИЗДАДЕНИ ПРОТЕТИЧКИ И ОРТОТИЧКИ 
СРЕДСТВА, ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 

И САНИТАРНИ СПРАВИ 

32-33 
ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КО-

МИСИЈА 

36-38 

ИЗДАДЕНИ СТОМАТОЛОШКО-ПРОТЕТИЧКИ 
СРЕДСТВА 

34-35 39 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
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ИЗДАДЕНИ СТОМАТОЛОПЖО-ПРОТЕТИЧКИ 
СРЕДСТВА 

Број и датум 
на налогот Вид средства Потпис и печат 

зз 36 

ИЗДАДЕНИ ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА 

Број и датум 
на налогот Вид помагала Потпис и печат 

О Б Ј А С Н Е В М Е 

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 

Со здравствената книшка се докажува свој-
ството на осигуреното лице. 

Имателот на здравствена книшка ја чува 
книшката бидејќи врз основа на неа и со лична кар-
та - легитимација може да користи здравствена за-
штита. Без здравстена книшка може да користи 
здравствена заштита само во итни случаи. 

Здравствената книшка на воен осигуреник се 
заверува во случај на преместување на воениот оси-
гуреник, а здравствената книшка на член на семеј-
ството на воен осигуреник - на почетокот на кален-
дарската година. Здравствената книшка ја заверува-
ат воената единица и воената установа надлежна за 
издавање на здравствени книшки. 

Носителот на осигурување П ги пријавува на 
воената единица, односно на воената установа над-
лежна за издавање на здравствени книшки сите про-
мени што можат да влијаат на користењето на пра-
вото од здравственото осигурување, во рок од осум 
дена од денот на настанатата промена, и тоа: 

- промена на името или презимето; 
- воспоставување на работната способност на 

член на семејството кој врз основа на неспособност 
за стопанисување користел право од здравственото 
осигурување; -

- престанок на школување на деца; 
- наполнети 26 години живот; 
- промени настанати во приходите поради кои 

имателот на здравствена книшка би го загубил пра-
вото на здравствено осигурување по основ на осигу-
рување на воените осигуреници. 

34-35 37 
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ЦЕНА: ТРИКРАТЕН ИЗНОС НА ПАРТИЦИПАЦИЈА. 
ТА ПО ИЗДАДЕН ЛЕК 

38 

684. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 
и 59/88), член 12 ст. 2 и 3 од Законот за вршење на мену-
вачките работи и прометот на ефективните странски пари 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 
40/84) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА И ПЛАЌАЊЕТО ВО 
РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО МОЖАТ ДА СЕ ИЗ-
ВРШАТ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ И ЗА УС-
ЛОВИТЕ ПОД КОИ НАПЛАТАТА ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
СЕ ВРШИ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, 

СТРАНСКИ ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА 
1. Во Одлуката за условите под кои наплатата и пла-

ќањето во работењето со странство можат да се извршат 
во ефективни странски пари и за условите под кои напла-
тата во Југославија се врши во ефективни странски пари, 
странски чекови и кредитни писма („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 45/87,43/88 и 23/89), по точка 4 се додава точ-
ка 4а која гласи: 

„4а. Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може на угости-
телско-туристичките организации на здружен труд (хоте-
ли, мотели, патнички агенции, меѓународни аеродроми, 
луки, пристаништа) да им даде одобрение наплатата по 
основа на дадените угостителско-туристички услуга да ја 
извршат во ефективни странски пари, странски чекови и 
кредитни писма, во периодот од 1 јуни до 30 септември те-
ковната година." 

2. Во точка 5 зборовите: „точка 4" се заменуваат со 
зборовите: „точ. 4 и 4а". 

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

О. бр. 70 
20 јули 1989 година 
Белград Заменик на претседателот 

на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Мнтја Распари, с. р. 

685. 
Врз основа на член 44 и член 80 точка 18 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/89) Советот на гувернерите, со сог-
ласност на Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАОКРУЖУВАЊЕ НА КРАЈНИТЕ ПРЕСМЕТКИ 
ВО ГОТОВИНСКНОТ И БЕЗГОТОВИНСКИОТ ПЛА-

ТЕН ПРОМЕТ И ВО ДЕЛОВНИТЕ КНИГИ 
1. Почнувајќи од 1 септември 1989 година, заок-

ружување на крајните пресметки во готовинскиот и безго-
товннскиот платен промет и во деловните книги ќе се 
врши според следниот распон: 

1) од 1 пара до 50 динари на 0 динари. 
2) од 50 динари и 1 пара до 99 динари и 99 пари на 100 

^динари. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 69 
20 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната бака на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

686. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југоедс 

венскиот регистар на бродовите („Службен лист ш 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо 
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ 

ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СПАСУВАЊЕ 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полненија на техничките правила за градење на поморски 
бродови, Дел 18 - Средства за спасување, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1 Општи одредби; 
1.2 Опремување на бродови со чамци и сплавоѕк за 

спасување и со чамци за собирање; 
1.4 Опремување на бродови со уреди за исфрлување 

на ортоми, со пиротехнички средства за сигнализирање на 
опасност и со радиоуреди за спасување; 

1.13 Упатства и прирачници; 
1.14 Опремување на постојните бродови од категори-

ја на пловидба 4, 5, 6, 7 и 8 со средства за спасување. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-72 
2/ јануари 1988 година 
Сплит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

687. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Јуѓо-
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА РАДИОУРЕДОТ 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полненија на техничките правила за градење на поморски 
бродови, Дел 19 - Раднеуреднион ги содржат следните по-
плавија: 

1.1 Рачен VHF радиотелефонски примопредавател на 
средства за спасување; 

1.2 Навтекс-приемннк. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 1 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3008/16-73 
24 јануари 1989 година 
Салит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

Ш. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА МАШИНИТЕ 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полненија на техничките правила за градење на бродови 
за внатрешна пловидба, Дел 8 - Машини, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Мотори со внатрешно согорување; 
13 Помошни машини. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дение на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-74 
27 јануари 1988 година 
Сплит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

689. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорегисгарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА СИСТЕМИТЕ И ЦЕВОВОДИ!!! 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полнение на техничките правила за градење на бродови за 
внатрешна пловидба, Дел 7 - Системи и цевоводи, кои ги 
содржат следните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Системи за вентилација; 
1.3 Системи за горива. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-75 
27 јануари 1988 година 
Сплит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

690. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полнанија на техничките правила за градење на бродови 
за внатрешна пловидба, Дел 5 - Противпожарна заштита, 
кои ги содржат следните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Конструкциски барања за противпожарна зашти-

та; 
1.3 Средства за сигнализација и гаснење на пожари. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-76 
27 јануари 1988 година 
Сплит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

691. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА ОПРЕМАТА 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полненија на техничките правила за градење на бродови 
за внатрешна пловидба, Дел 3 - Опрема, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Кормнларскн уред; 
1.5 Уред за влечење и потиснување; 
1.6 Средства за спасување; 
1.7 Затворање на отворите на трупот, надградбата и 

куќичките. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-77 
27 јануари 1988 година 
Сшгат 

Директор на Југореги атарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

692. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорешстарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА ТРУПОТ 
1. Се донесуваат технички правила за измени и до-

полненија на техничките правила за градење на бродови 
за внатрешна пловидба, Дел 2 - Труп, кои ги содржат 
следните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Определување на димензиите на елементи на 

бродскиот труп. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
m обавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3008/16-78 
27 јануари 1988 година 
С плит 

Директор на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с. р. 

693. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/89), на предлог од Стручниот совет на Југо-
регистарот, Советот на Југорегистарот донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАРОТ -

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕ 
1. Се донесуваат техничките правила за измени и до-

полненија на правилата за градње на поморски бродови, 
Дел 22 - Спречување на загадување, кои ги содржат след-
ните поглавја: 

1.1 Општи барања; 
1.2 Конструкција на танкери за хемикалии; 
1.3 Опрема на танкери за хемикалии со која се спре-

чува загадување. 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистарот. 

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

Бр. 3008/16-79 
27 јануари 1988 година 
С плит 

Директор 
на Југорегистарот, 
Игор Видовиќ, с.р. 

По извршеното срамнувања со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Уредбата за условите за давање 
кредити на граѓаните, објавен во („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 41/89) се поткрадна долунаведената грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 

НА ГРАЃАНИТЕ 
Во член 5 наместо зборовите: „Од продажбата на сто-

ки, односно услуги на кредит, со плаќање на камата, дава-
телот на Јфедит е должен во договорот за кредит да го ис-
каже посебно износот на вредноста на стоките, односно на 
услугите на денот на склучување на договорот, а посебно 
износот на каматата“ треба да стојат зборовите: 

„Продажбата на стоки односно услуги на кредит за-
должително се врши со плаќање на камата. 

Давателот на кредит е должен во договорот за кре-
дит да го искаже посебно износот на вредноста на стоките 
односно на услугите, на денот на склучувањето на догово-
рот, а посебно износот на каматата." 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 21 јули 1989 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 

СТРАНСТВО 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за економ-' 

ски односи со странство се назначува Жарко Танасиќ, до-
сегашен советник на сојузниот секретар за економски од-
носи со странство. 

С. п. п. бр. 1074 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

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

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

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи д-р Давид Дашиќ, со 
23 април 1989 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 1075 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

669. Закон за привремени мерки за регулирање на 
курсннте разлики и на каматите по девизните 
обврски кај Народната банка на Југославија - 1125 

670. Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за обврската за пуштање во промет на опре-
делени количини леб од брашното тип „850" - 1126 

671. Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за обврската за пуштање во промет на опреде-
лени количини брашно од типот „850" 1126 

672. Одлука ?а издавање на пригодни ковани пари 
по повод IX конференција на шефовите на 

- државите или владите на неврзаните земји во 
Белград 1989 година 1126 

673. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
кокс 1127 

674. Одлука за измени на Одлуката за плаќање по-
себна такса на увезените стоки И 27 

675. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за вршење на воената обврска 1128 

676. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за условите во поглед на микробио-
лошката исправност на кои мораат да им одго-
вараат на животните намирници во прометот - 1129 

676а.Правилник за измена на Правилникот за југо-
словенските стандарди за чисти хемикалии 1130 

677. Наредба за установување забранети зони во ју-
гословенските внатрешни морски води 1130 

678. Наредба за определување на граничните пре-
мини преку кои ќе се извезуваат, увезуваат и 
транзитираат пратки на животни, производи, 
суровини и отпадоци од животинско потекло, 
семе за вештачко осеменување, оплодени јајни 
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Страна 
ќелии за оплодување на животни и други пред-
мети со кои може да се пренесува заразна бо-
лест на животни 1131 

679. Наредба за височината на посебната давачка 
при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води 1131 

680. Упатство за измени на Упатството за потреб-
ната документација за остварување право на 
средства за регрес за вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе 1133 

681. Упатство за начинот на доставување пресмет-
ка и за потребната документација за оствару-
вање на правото на регрес на дел од каматата 
на кредитите што во 1989 година се користат 
за намени во рамките на селективната програ-
ма во земјоделството 1 - 1134 

682. Измена на Тарифата за користење на објектите 
за безбедност на пловидбата на внатрешните 
пловни патишта г 1135 

683. Одлука за обрасците на здравствените книшки 
на воен осигуреник и на член на семејството на 
воен осигуреник 1135 

6Ѕ4. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
условите под кои наплатата и плаќањето во 
работењето со странство можат да се извршат 

Страна 
во ефективни странски пари и за условите под 
кои наплатата во Југославија се врши во ефек-
тивни странски пари, странски чекови и кре-
дитни писма 1145 

685. Одлука' за заокружување на крајните пресмет-
ки во готовинскиот и безготовинскиот платен 
промет и во деловните книги 1145 

686. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за средствата за спасување - 1145 

687. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за радиоуредот 1146 

688. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за машините 1146 

689. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за системите и цевоводите 1146 

690. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за противпожарна заштита 1146 

691. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за опремата 1146 

692. Одлука за техничките правила на Југорегиста-
рот - за трупот 1146 

693. Одлука за техничките правила на ЈугореГиста-
рот - за спречување на загадување 1147 

Исправка на Уредбата за условите за давање креди-
ти на граѓаните И 47 

Назначувања и разрешувања И 47 
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