
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕА t m 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 00802-603-2.1943 

Петок, 8 декември 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 80 ГОД. XLV 

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

11756; Телефакс 651-482 

1232. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава, 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за систе-

мите за врски, што го усвои Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година. 

П бр. 1098 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА 

ВРСКИ 

Член 1 ; 

Во Законот за системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ, бр. 41/88) во член 135 став 1 бројот: „4,500.000" се 
заменува со бројот: „45,000.000", а бројот: „45,000.000" -
со бројот :„450.000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „250.000" се заменува со бројот: 
„2,500.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25,000.000". 

„3,600.000" се заменува со 
„36,000.000" - со бројот: 

Член 2 
Во член 136 став 1 бројот: , 

бројот: „36,000.000", а бројот: 
„360,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „200.000" се заменува со бројот: 
„2,000.000", а бројот: „2,000.000" - со бројот: „20,000.000". 

Член 3 
Во член 137 став 1 бројот: „2,300.000" се заменува со 

бројот: „23,000.000", а бројот: „23,000.000" - со бројот: 
„230,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „150.000" се заменува со бројот: 
„1,500.000", а бројот: „1,500.000" - со бројот: „15,000.000". 

Член 4 
Во член 138 став 1 бројот: „450.000" се заменува со 

бројот: „4,500.000", а бројот: „4,500.000" - со бројот: 
„45,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 
„1,000.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

Член 5 
Во член 139 став 1 бројот: „360.000" се заменува со 

бројот: „3,600.000", а бројот: „3,600.000" - со бројот: 
„36,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „75.000" се заменува со бројот: 
„750.000", а бројот: „750.000" - со бројот: „7,500.000". 

Член 6 
Во член 140 став 1 бројот: „270.000" се заменува со 

бројот: „2,700.000", а бројот: „2,700.000" - со бројот: 
„27,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 
„1,000.000", а бројот: „500.000" - со бројот: „5,000.000". 

Член 7 
Во член 141 став 1 бројот: „230.000" се заменува со 

бројот: „2,300.000", а бројот: „2,300.000" - со бројот: 
„23,000.000". 

Во ст. 2 и 3 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„500.000", а бројот: „400.000" - бројот: „4,000.000". 

Член 8-
Во член 142 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 

,Л,000.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

Член 9 
Во член 143 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 

„1,000.000", а бројот: „1,000.000" - бројот: „10,000.000". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1233. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за по-
морската и внатрешната пловидба, што го усвои Собрани-
ето на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 6 декем-
ври 1989 година. 

П бр. 1099 
6-декември 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. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И 

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за поморската и внатрешната пловидба 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85) во 
член 1023 став 1 зборовите: „25.000 до 1,000.000" се замену-
ваат со зборовите: „45,000.000" до 450.000.000" 

Во став 2 зборовите: „6.000 до 60.000" се заменуваат 
со зборовите: „2,500.000 до 25,000.000". 

Член 2 
Во член 1024 став 1 зборовите: „25.000 до 400.000" се 

заменуваат со зборовите: „40,000.000 до 400,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 40.000" се заменуваат 

со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 

Член 3 
Во Член 1025 став 1 зборовите: „6.000 до 60.000" се за-

менуваат со зборовите: „4,500.000 до 25,000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 4 
Во член 1026 зборовите: „4.000 до 40.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 5 
Во член 1027 зборовите: „4.000 до 40.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 6 
Во член 1028 зборовите: „4.000 до 40.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". . 

Член 7 
Во член 1029 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 8 
Во член 1030 во став 1 зборовите: „2.000 до 20.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 2,000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 9 
Во член 1031 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменува-

ат со, зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 10 
Во член 1032 бројот: „6.000" се заменува со зборови 

те: „500.000 до 5.000.000". 

Член 11 
Во член 1033 зборовите: „до 4.000" се заменуваат со 

зборовите: „300.000 до 3.000.000". 

Член 12 
Во член 1034 точка 1 зборовите: „4.000 до 20.000" се 

заменуваат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
Во точка 2 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 3,000.000". 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1234. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за осно-

вите на безбедноста во железничкиот сообраќај , што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 6 декември 1989 година. 

П бр. 1100 
6 декември 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 ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗ-

БЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

- Член 1 
Во Законот за основите на безбедноста во железнич-

киот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/87), во 
член 140 став 1 бројот: „4,500.000" се заменува со бројот: 
„45,000.000", а бројот: „45,000.000" со бројот: 
„450.000.000". 

Во став 2 бројот: „250.000" се заменува - со бројот: 
„2,500.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25.000.000". 

Член 2 
Во член 141 став 1 бројот: „3,500.000" се заменува со 

бројот: „35,000.000", а бројот: „35,000.000" - со бројот: 
„350.000.000". 

Во став 2 бројот: „200.000" се заменува - со бројот: 
„2,000.000", а бројот: „2,000.000" - со бројот: „20.000.000". 

Член 3 
Во член 142 став 1 бројот: „450.000" се заменува со 

бројот: „4,500.000", а бројот: „4,500.000" - со бројот: 
„45,000.000". 

Во став 2 бројот: „100.000" се заменува - со бројот: 
„1,000.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

Член 4 
Во член 143 став 1 бројот: „350.000" се заменува ср 

бројот: „3,500.000", а бројот: „3,500.000" - со бројот: 
„35,000.000". 

Во став 2 бројот: „70.000" се заменува со бројот: 
„700.000"? а бројот: „700.000" - со бројот: „7,000.000". 

Член 5 
Во член 144 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 

„1,000.000", а бројот: „700.000" - со бројот: „7,000.000", 

Член 6 
Во член 145 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 

„1,000.000", а бројот: „700.000" - со бројот: „7,000.000 

Член 7 
Во член 146 бројот: „45.000" се заменува со бројот: 

„450.000", а бројот: „450.000" - со бројот: „4,500.000". 
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Член 8 
Во член 148 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 

„250.000". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1235. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ ВО МЕ-

ЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 6 декември 1989 година. 

П бр. 1101 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕВОЗОТ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Законот за превозот во меѓународниот патен сооб-

раќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80 и 33/87), во член 
67 став 1 зборовите: „1.000.000 до 10,000.000" се заменува-
ат со зборовите: „45,000.000 до 450,000.000". 

Во став 2 зборовите: „100.000 до 500.000" се заменува-
ат со зборовите: „10,000.000 до 25,000.000". 

Член 2 
Во член 68 став 1 зборовите: „50.000 до 1,000.000" се 

заменуваат во зборовите: „4,500.000 до 45.000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 150.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 3 
Во член 69 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000" се за-

менуваат со зборовите: „4,000.000 до 40,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000" се заменуваат 

со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 4 
Во член 70 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000" се за-

менуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
По точка 9 се додаваат нови точ. 10 и П, кои гласат: 
"(10) ако врши превоз на патници или на предмети 

помеѓу одделни места на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (каботажа член 8); 

(П) ако врши вонлиниски превоз на патници спро-
тивно на одредбата од член 31 точ. 1, 2 и 3.". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000" се заменуваат 
со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 5 
Во член 71 став 1 зборовите: „25.000 до 500.000" се за-

менуваат со зборовите: „2,500.000 до 25,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 100.000" се заменуваат 

со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 6 
Во член 72 зборовите: „15.000 до 150.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1236. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СО-

ОБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за осно-

вите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 6 декември 1989 година. 

П бр.1102 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрноошек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глмгориевих, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗ-

БЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Законот за основите на безбедноста на сообраќа-

јот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), во 
член 221 став 1 бројот: „1,000.000" се заменува со боојот: 
„45.000.000", а бројот: „45,000.000" - со бројот: 
„450.000.000". 

Во став 2 бројот: „100.000" се заменува со бројот: 
„2,500.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25,000.000". 

Член 2ѕ 
Во член 222 став 1 бројот: „250.000" се заменува со 

бројот: „2,500.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: 
„25,000.000". 

Во став 2 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„500.000", а бројот: „250.000" - со бројот: „2,500.000". 

Во став 3 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„500.000", а бројот: „250.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 3 
Во член 223 став 1 бројот: „150.000" се заменува со 

бројот: „1,500.000", а бројот: „2,000.000" - со бројот: 
„20,000.000". 

Во став 2 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 
„200.000", а бројот: „120.000" - со бројот: „1,200.000". 

Во став 3 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 
„200.000", а бројот: „120.000" - со бројот: „1,200.000". 
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Член 4 
Во член 224 став 1 бројот: „250.000" се заменува со 

бројот: „2,500.000", а бројот: „2,000.000" - со бројот: 
„20,000.0000". 

Во став 2 бројот: „300.000" се заменува со бројот: 
„3,000.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25,000.000". 

Член 5 
Во член 225 став 1 бројот: „250.000" се заменува со 

бројот: „2,500.000", а бројот: „2,000.000" - со бројот: 
„20,000.000". 

Во став 2 бројот: „300.000" се заменува со бројот: 
„3,000.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25,000.000". 

Член 6 
Во член 226 став 1 бројот: „40.000" се заменува со 

бројот: „400.000", а бројот: „200.000" - со бројот: 
„2,000.000". 

Во став 3 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„500.000", а бројот: „250.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 7 
Во член 227 став 1 бројот: „25.000" се заменува со 

бројот: „250.000", а бројот: „150.000" - со бројот: 
„1,500.000". 

Во став 2 бројот: „40.000" се заменува со бројот: 
„400.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „2,000.000". 

Член 8 
Во член 228 став 1 бројот: „20.000" се заменува со 

бројот: „200.000". 
Во став 2 бројот: „40.000" се заменува со бројот: 

„400.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „2,000.000". 

Член 9 
Во член 229 став 1 бројот: „15.000" се заменува со 

бројот: „150.000". 
Во став 2 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 

„200.000", а бројот: „120.000" - со бројот: „1,200.000". 

Член 10 
Во член 230 став 1 бројот: „10.000" се заменува со 

бројот: „100.000". 
Во став 2 бројот: „15.000" се заменува со бројот: 

„300.000", а бројот: „90.000" - со бројот: „2.500.000". 

. Член 11 
Во член 231 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-

јот: „50.000". 
Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 

„100.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „300.000". 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објав)вањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1237. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
теле! вото на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за воз-

душната пловидба, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година. 

П. бр. 1097 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУШНАТА 

ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за воздушната пловидба („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88) зборовите: „50.000 до 
500.000" се заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 
45,000.000". 

Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменува-
ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Во став 3 зборовите: „50.000 до 500.000" се заменува-
ат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 

Во став 4 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменува-
ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 2 
Во член 276 став 1 зборовите: „50.000 до 500.000" се 

заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 3 
Во член 277 зборовите: „10.000 до 100.000" се замену-

ваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 4 
Во член 278 став 1 зборовите: „50.000 до 500.000" се 

заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменува-

ат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 
Во став 3 зборовите: „10.000 до 100.000" се заменува-

ат со збрровите: „1,000.000 до 10,000.000". 

Член 5 
Во член 279 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „800.000 до 8,000.000". 
Во став 3 зборовите: „30.000 до 300.000" се заменува-

ат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 4 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 6 
Во член 280 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „800.000 до 8,000.000". 

Член 7 
Во член 281 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „800.000 до 8,000.000". 
Во став 3 зборовите: „30.000 до 3000.000" се заменува-

ат со зборовите; „3,000.000 до 30,000.000". 
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Член 8 
Во член 282 став 1 зборовите: „30.000 до 300.000" се 

заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 30,000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
Во став 3 зборовите: „30.000 до 300.000" се заменува-

ат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000", а зборовите: 
„5.000 до 50.000" - со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 9 
Во член 283 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
Во став 3 зборовите: „50.000 до 200.000" се заменува-

ат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
Во став 4 зборовите: ,,З.ООО до 30.000" се заменуваат 

со зборовите: „5000.000 до 5,000.000". 

Член 10 
Во член 284 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите: 5.000 до 20.000" се заменуваат со 

зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 11 
Во член 285 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20,000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 3,000.000". 

Член 12 
Во член 286 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите „2.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 3,000.000". 

Член 13 
Во член 287 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „300.000 до 3,000.000". 
Во став 3 зборовите: „20.000 до 100.000" се заменува-

ат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 

Член 14 
Во член 288 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „3,000.000 до 30,000.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „30.000 до 3,000.000". 

Член 15 
Во член 289 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
Во став 3 зборовите: „20.000 до 100.000" се заменува-

ат .со зборовите: „2,000.000 до 20,000.000". 
Во став 4 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 16 
Во член 290 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: ,Д,000.000 до 20,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 17 
Во член 291 зборовите: „10.000 до 100.000" се замену-

ваат со зборовите: „800.000 до 8,000.000". 

Член 18 
Во член 292 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000" се за-

менуваат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 
со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 19 
Во член 293 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменува-

ат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 20 
Во член 294 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменува-

ат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 21 
Во член 295 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменува-

ат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
N Член 22 

Во член 296 зборовите: „2.000 до 10.000" се заменува-
ат со зборовите: „200.000 до 2,000.000". 

Член 23 
Во член 297 зборовите: „50.000 до 200.000" се замену-

ваат со зборовите: „4,500.000 до 45,000.000". 
Во став 2 зборовите: „5.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1238. 
Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседате-
лот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислење-
то на Комисијата на Собранието на СФРЈ, за избор и име-
нувања, на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 27 ноември 1989 година и на седницата на Сојуз-
ниот собор од 6 декември 1989 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-

ВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста член на Сојузниот из-

вршен совет Џевад Муезиновиќ, поради заминување на 
друга должност. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 915 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот Собор, 
републиките и Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1239. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 196 од Законот за претпријатијата, Собрани-
ето на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 27 ноември 1989 година и на седницата на 
Сојузниот собор од 6 декември 1989 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, ДЕЛОКРУГОТ И СОСТАВОТ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕ-
ДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Престанува да важи Одлуката за формирањето, де-

локругот и составот на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот за 
здружениот труд. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 934 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот Собор, 
републиките и Богдана ГлумаК-Левакоѕ, с. р. 

покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1240. 
Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 

точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 27 ноември 1989 година и на седни-
цата на Сојузниот собор од 6 декември 1989 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се разрешува од функцијата член на Советот на феде-

рацијата Тодо Куртовиќ на предлог од Претседателство-
то на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 
пред истекот на времето на кое е избран. 

Се разрешува од функцијата член на Советот на феде-
рацијата Богдан Црнобрња, на лично барање, пред исте-
кот на времето на кое е избран. 

АС бр. 913 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 
републиките и Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1241. 
Врз основа на член 3 став 2 и член 19 од Законот за 

надоместите на личните доходи на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ и за личните доходи на функционерите 
што ги прогласува, избира или именува Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 
6 декември 1989 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 
ШТО ГИ НАЗНАЧУВА НАДЛЕЖНОТО ТЕЛО НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Со оваа одлука се определуваат коефициентите за 

утврдување на личните доходи на функционерите што ги 
избира или именува Собранието на СФРЈ и на раководни-
те работници што ги назначува надлежното тело на Со-
бранието на СФРЈ и тоа: 

1. претседател на Собранието на СФРЈ 8,0 
2. претседател на Сојузниот извршен совет 8,0 
3. претседател на Уставниот суд на Југославија 7,3 
4. потпретседател на Собранието на СФРЈ , 7,3 
5. претседател на Сојузниот собор на Собрание-

то на СФРЈ 7,3 
6. претседател на Соборот на републиките и по-

краините на Собранието на СФРЈ . 7,3 
7. потпретседатели на Сојузниот извршен совет 7,3 
8. судии на Уставниот суд на Југославија 6,8 
9. претседател на Сојузниот суд 6,5 

10. потпретседател на Сојузниот cof?op на Собра-
нието на СФРЈ 6,8 

П. потпретседател на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ 6,8 

12. претседател на Комисијата за избор и имену-
вања 6,7 

13. претседател на Комисијата за уставни праша-
ња 6,8 

14. претседател на Административната комисија 6,8 
15. претседател на Комисијата за информирање 6,7 
16. претседател на Комисијата за утврдување на 

идентичноста на текстовите на јазиците на на-
родите на Југославија 6,7 

17. претседател на Комисијата за претставки и 
предлози 6,7 

18. претседател на Комисијата за заштита и унап-
редување на човековата средина 6,7 

19. претседател на Комисијата за наука 6,7 
20. претседател на Комисијата за земјоделство 6,7 
21. претседател на Комисијата за следење на при-

мената на деловниците 6,7 
22. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

оиштествено-економски односи 6,8 
23. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

општествено-политички односи 6,8 
24. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

внатрешна политика 6,8 
25. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

надворешна политика 6,8 
26. претседател на Одборот ка Сојузниот собор за 

народна одбрана 6,8 
27. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

буџет на федерацијата 6,8 
28. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

правосудство 6,8 
29. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

труд, здравје и социјална политика 
30. претседател на Одборот на Сојузниот собор за 

прашања на борците и воените инвалиди 6,8 
31. претседател на Законодавно-правната комиси-

ја на Сојузниот собор 6,8 
32. претседател на Комисијата на Сојузниот собор 

за контрола на службата за државната безбед-
ност 6,7 

33. претседател на Мандатно-имунитетската ко-
мисија на Сојузниот собор 6,5 

34. претседател на Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за општествен план и раз-
војна политика 6,8 

35. претседател на Одборот на Соборот на репуб- -
ликите и покраините за пазар и цени 6,8 

36. претседател на Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за финансии 6,8 

37. претседател на Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за кредитно-монетарен 
систем 6,8 
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38. претседател на Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за економски односи со 
странство 6,8 

39. претседател на Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за прашања на развојот 
на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини 6,8 

40. претседател на Законодавно-правната комиси-
ја на Соборот на републиките и покраините 6,8 

41. претседател на Мандатно-имунитетската ко-
мина на Соборот на републиките и покраини-
те ' 6,5 

42. членови на Сојузниот извршен совет 6,8 
43. сојузен секретар за народна одбрана 7,0 
44. сојузен секретар за внатрешни работи 7,0 
45. сојузен секретар за надворешни работи 7,0 
46. сојузен секретар за финансии 7,0 
47. сојузен секретар за економски односи со стран-

ство 6,8 
48. сојузен секретар за трговија 6,8 
49. сојузен секретар за енергетика и индустрија 6,8 
50. сојузен секретар за сообраќај и врски 6,8 
51. сојузен секретар за земјоделство 6,8 
52. сојузен секретар за развој 6,8 
53. сојузен секретар за труд, здравје, боречки пра-

шања и социјална политика 6,8 
54. сојузен секретар за правосудство и управа 6,8 
55. сојузен јавен обвинител 6,8 
56. сојузен-јавен правобранител 6,6 
57. сојузен општествен правобранител на самоуп-

равувањето 6,6 
58. гувернер на Народната банка на Југославија - 7,0 
59. директор на Службата на општественото кни-

говодство на Југославија 6,8 
60. генерален секретар на Собранието на СФРЈ 6,8 
61. судии на Сојузниот суд 6,4 
62. заменик на сојузниот секретар за народна од-

брана 6,5 
63. заменик на сојузниот секретар за внатрешни 

работи 6,5 
64. заменик на сојузниот секретар за надворешни 

работи 6,5 
65. заменик на сојузниот секретар за финансии 6,5 
66. заменик на сојузниот секретар за развој 6,4 
67. заменик на сојузниот секретар за правосудство 

и управа 6,4 
63. заменик на сојузниот секретар за енергетика и 

индустрија 6,4 
69. заменик на сојузниот секретар за економски 

односи со странство 6,4 
70. заменик на сојузниот секретар за труд, здравје, 

социјална политика и боречки прашања 6,4 
71. заменик на сојузниот секретар за земјоделство 6,4 
72. заменик на сојузниот секретар за трговија 6,4 
73. заменик на сојузниот секретар за сообраќај и 

врски 6,4 
74. заменици на сојузниот јавен обвинител 6,4 
75. заменик на сојузниот јавен правобранител 6,2 
76. заменик на сојузниот општествен правобрани-

тел на самоуправувањето 6,2 
77. заменик на гувернерот на Народната банка на 

Југославија 6,5 
78. заменик на директорот на Службата на оп-

штественото книговодство на Југославија 6,3 
79. заменик на генералниот секретар на Собрание-

то на СФРЈ 6,4 
80. секретар на Сојузниот собор на Собранието на 

СФРЈ 6,4 
81. секретар на Соборот на републиките и покраи-

ните на Собранието на СФРЈ 6,4 
82. секретар на Службата за законодавство на Со-

бранието на СФРЈ 6,3 
83. сојузен советник во Собранието на СФРЈ 6,3 

II 
84. советници на Собранието на СФРЈ 5,8 
85. помошник на генералниот секретар на Собра-

нието на СФРЈ 5,7 
86. секретар на Службата за работи на информи-

рањето и за информативно-документалистич-
ки работи 5,8 

на 

на 

на 

87. секретар на Службата за работи на делегатите, 
делегациите и Протоколот на Собранието на 
СФРЈ 

88. секретар на Служата за претставки и предлози 
на Собранието на СФРЈ 

89. секретар на Службата за општи работи на Со-
бранието на СФРЈ 

90. шеф на Кабинетот на претседателот на Собра-
нието на СФРЈ 

91. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за избор и именувања 

92. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за уставни прашања 

93. секретар на Административната комисија на 
Собранието на СФРЈ 

94. секретар на Комисијата на Собранието 
СФРЈ за информирање 

95. секретар на Комисијата на Собранието 
СФРЈ за земјоделство 

96. секретар на Комисијата на Собранието 
СФРЈ за следење на примената на деловниците 

97. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФрЈ за заштита и унапредување на човекова-
та средина 

98. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за утврдување на идентичноста на тек-
стовите на јазиците на народите на Југославија 

99. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за претставки и предлози 

100. секретар на Комисијата на Собранието на 
СФРЈ за наука 

101. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за општествено-економ-
ски односи 

102. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за правосудство 

103. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за внатрешна политика 

104. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за труд, здравје и соци-
јална политика 

105. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за буџет на федерацијата 

106. секретар за Законодавно-правната комисија на 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

107. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за народна одбрана 

108. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за општествено-политич-
ки односи 

109. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за надворешна политика 

ПО. секретар на Одборот на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за прашања на борците и 
воените инвалиди 

111. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
општествен план и развојна политика 

112. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
финансии 

113. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
пазар и цени 

114. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
кредитно-монетарен систем 

115. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
прашања на развојот на стопански недоволно 
развиените републики и покраини 

116. секретар на Законодавно-правната комисија на 
Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на СФРЈ 

11Т. секретар на Одборот на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ за 
економски односи со странство 

118. помошник на секретарот на СОЈУЗНИОТ собор 
на Собранието на СФРЈ 

119. помошник на секретарот на Соборот на репуб-
ликите и покраините на Собранието на СФРЈ 

5,7 

5,7 

5.7 

5.8 

5.4 

5,7 

5.5 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5,4 

5.4 

5.6 

5.5 

5,5 

5,5 

5.5 

5.6 

5,5 

5,5 

5.5 

5.4 

5.6 

5,6 

5.5 

5.6 

5.5 

5.6 

5,6 

5,4 

5,4 
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120. помошник на секретарот на Службата з!а зако-
нодавство на Собранието на СФРЈ 5,6 

121. главен и одговорен уредник на публикациите 
на Собранието на СФРЈ во Службата за работи 
на информирањето и за информативно-доку-
менталистички работи на Собранието на СФРЈ 5,4 

2. Коефициентите од точка 1 на оваа одлука се ут-
врдени зависно од вредноста на работите и задачите што 
функционерите и раководните работници ги вршат, оп-
штествено-политичкото значење на тие работи и задачи, 
нивната сложеност и обем и од вкупниот придонес што 
функционерот односно раководниот работник со својата 
работа го дава за остварувањето на правата и должности-
те на органот во кој ја врши функцијата односно во кој ги 
врши работите и задачите. 

3. Коефициентите за утврдување на личните доходи 
од точка 1 на оваа одлука се применуваат од 1 ноември 
1989 година. 

4. Решението за определување на личниот доход на 
функционерите и раководните работници, врз основа на 
коефициентите утврдени во точка 1 6д оваа одлука, го до-
несува претседателот на Административната комисија на 
Собранието на СФРЈ. 

5. Со денот на донесувањето на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за определување на бројот на бодо-
вите за секоја функција од Листата на функциите и за фун-
кциите што не се распоредени во Листата на функциите од 
Комисијата за следење на спроведувањето на Општестве-
ниот договор за основите и мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на функционерите во 
федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и Лис-
тата на функциите и коефициентите што е донесена на сед-
ницата на Административната комисија на Собранието на 
СФРЈ од 2 октомври 1987 година, бр. 06.4-66/87-013. 

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

Бр. 120-95/89-013 
6 декември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

1242. 
Врз основа на член 7 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 извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совт донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за суров тутун од 

родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88, 
17/89 и 50/89) во точка 1 став 1 бројот: „57.360,00" се заме-
нува со бројот: „125.500,00". 

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

Е. п. бр. 777 
6 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1243. 
Врз основа на член 19 во врска со член 3 став 3 од За-

конот за надоместите на личните доходи на делегатите вб 
Собранието на СФРЈ и за личните доходи на функционе-
рите што Ги прогласува, избира или именува Собранието 
на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА 
РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Со оваа одлука се уредуваат основите и мерилата 

за утврдување на личните доходи на функционерите и на 
раководните работници во сојузните органи на управата, 
сојузните организации и стручните, техничките и другите 
служби на Сојузниот извршен совет (во натамошниот тек-
ст: функционерите и раководните работници) што ги на-
значува Сојузниот извршен совет и се утврдува листата и 
коефициентите, како и постапката за определување на 
личните доходи. 

2. Согласно со Законот за надоместите на личните до-
ходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и за личните 
доходи на функционерите што ги прогласува, избира или 
именува Собранието на СФРЈ, распоните на коефициенти-
те за утврдување на личните доходи на функционерите и 
раководните работници што ги назначува Сојузниот из-
вршен совет изнесуваат од 4,5 до 6,7. 

3. Зависно од вредноста на работите и задачите што 
ги вршат функционерите и раководните работници што ги 
назначува Сојузниот извршен совет, од општественото 
значење на тие работи и задачи, од нивната сложеност и 
обем и од вкупниот придонес што функционерот односно 
раководниот работник го дава во остварувањето на права-
та и должностите на органот во кој ја врши функцијата 
односно ги врши работите и задачите, се определуваат 
следните распони на коефициентите, и тоа: 

1. За генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет 6,7 

2. За секретарот на Секретаријатот за зако-
нодавство на СИС и секретарот на Секре-
таријатот за информации на СИС 6,6 

3. За директорот на Сојузната управа за ца-
рини и потсекретарот во ССВР - Сектор 
за државна безбедност 6,5 

4. За генералниот директор на Сојузниот за-
вод за општествено планирање, директо-
рот на Сојузната управа за контрола на 
летањето, директорот на Сојузниот завод 
за статистика, сојузните советници во Ка-
бинетот на Претседателот на СИС и со-
јузниот советник - шефот на Кабинетот 
на претседателот на СИС 6,4 

5. За директорот на Сојузниот завод за ме-
ѓународна научна, просветно-културна и 
техничка соработка, директорот на Сојуз-
ната дирекција за стоковни резерви, ди-
ректорот на Институтот за безбедност, 
сојузните советници, заменикот на гене-
ралниот секретар на СИС и потсекрета-
рот во Кабинетот на претседателот на 
СИС 6,3 

6. За замениците на секретарот на Секрета-
ријатот за законодавство и информации 
на СИС, за главните сојузни инспектори 
и директорот на Сојузниот хидрометео-
ролошки завод 6,2 

7. За директорите на: Сојузната управа за 
радиоврска Сојузниот завод за стандар-
дизација, Сојузниот завод за патенти, Со-
јузниот завод за мери и скапоцени мета-
ли, Сојузниот завод за цени, Сојузниот 
завод за информатика, за замениците на 
генералниот директор на Сојузниот за-
вод за општествено планирање и замени-
кот на директорот на Сојузната управа за 
царини 6,1 



Петок, 8 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 80 - Страна 1993 

8. За началникот на Службата за персонал-
ни работи на Сојузниот извршен совет, 
началникот на Службата за одбранбени 
подготовки на Сојузниот извршен совет, 
директорот на Сојузното биро за работи 
на вработувањето и заменикот на дирек-
торот на Сојузниот завод за меѓународна 
научна, просветно-културна и техничка 
соработка 

9. За заменикот на директорот на Сојузната 
дирекција за стоковни резерви, заменикот 
на директорот на Сојузниот завод за це-
ни, заменикот на директорот на Сојузна-
та управа за контрола на летањето, пре-
тседателот на Сојузниот совет за пре-
кршоци, заменикот на директорот на Ин-
ститутот за безбедност, потсекретарите 
во сојузните секретаријат и во Сојузни-
от извршен совет и советниците на пре-
тседателот на СИС 

10. За замениците на директори на другите 
сојузни органи и сојузни организации, за-
мениците на главните сојузни инспекто-
ри, помошниците на сојузните секретари 
и потсекретарите во самостојните служби 
на СИС и во сојузните организации 

11. За директорите во Сојузниот завод за оп-
штествено планирање, помошниците на 
функционерите што раководат со самос-
тојните служби на СИС, помошниците на 
директори на Сојузниот завод за статис-
тика и Сојузниот завод за меѓународна 
научна, просветно-културна и техничка 
соработка и шефот на Протоколот на 
е н е 

12. За амбасадорите во ССНР 
13. За старешините на стручно-техничките и 

другите служби на СИС и членовите на 
Сојузниот совет за прекршоци 

14. За помошниците на директори во други-
те сојузни органи на управата и сојузните 
организации 

15. За помошниците на старешините на 
стручните служби на СИС и советниците 
на потпретседателот на СИС 

16. За советниците на сојузните секретари 
17. За советниците на секретари за законо-

давство и информации на СИС, советни-
ците на членовите на СИС, советниците 
на генералниот секретар на СИС и совет-
ниците на директори на сојузните орга-
низации 

6,0 

5,6 до 6,0 

5,3 до 5,6 

раководните работници кои во тие организации и устано-
ви ги назначува Сојузниот извршен совет или за нивното 
назначување дава согласност, а на кои личниот доход им 
се определува во согласност со критериумите утврдени со 
општите акти на тие организации и установи. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за 
утврдување на личните доходи на функционерите и на ра-
ководните работници што ги назначува Сојузниот из-
вршен, совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87). 

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

Е. п. бр. 779/89 
27 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен сонет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

5,2 до 5,4 
5,0 до 5,6, 

5,0 

4,9 

1244. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за производ-

ството и прометот на опојни дроги („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 55/7 и 58/85) на предлог од Сојузниот секрета-
ријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална 
политика, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВА-

Њ Е НА СПИСОКОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
1. Во Решението за утврдување на Списокот на опојни 

дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 14/81, 39/82, 
28/85, 10/87, 53/88 и 2/89), во Списокот на опојни дроги, 
кој е составен дел на тоа решение, по редниот број 210 се 
додаваат два нови броја, кои гласат: 

4,8 до 5,0 
4,6 до 5,0 

4,5 до 4,7 

и Реден 
број Назив Хемиски состав 

4. Решение за определување на личниот доход на 
функционерите и раководните работници од точка 3 на 
оваа одлука донесува Комисијата на Сојузниот извршен 
совет за кадровски, станбени и административни праша-
ња. 

Предлог за определување на коефициентот на оддел-
ни раководни работници во рамките на распоните на кое-
фициентите од точка 3 на оваа одлука, на Комисијата од 
став 1 на оваа одлука и дава функционерот што раководи 
со работата на сојузниот орган на управата односно на со-
јузната организација, односно старешината на стручната, 
техничката и другата служба на Сојузниот извршен совет 
во која раководниот работник ги врши задачите и работи-
те. 

5. Функционерите и раководните работници што на 
поранешната должност имале поголем личен доход од 
личниот доход што им припаѓа по оваа одлука, го за-
држуваат тој личен доход, кој не може да биде поголем од 
најголемиот личен доход на функционерот кој го назначу-
ва Сојузниот извршен совет, а стекнуваат право на зголе-
мување на личниот доход кога личниот доход утврден за 
функцијата односно за задачите и работите што ги вршат, 
врз основа на оваа одлука, ќе се изедначи со личниот до-
ход што им се исплатува. 

6. Комисијата на Сојузниот извршен совет за кадров-
ски, станбени и административни прашања им дава мис-
лење на организациите и установите на ниво на федераци-
јата за утврдување на личниот доход на функционерите и 

211 БУРРЕНОРФИН 21 -циклопропил-7-алфа-
-(Ѕ)-1 -хидрокси-1,2,2-триме-
тил пропил-6,14-ендо-етано-
-6,7,8,14-тетрахидроорипавин 

212 ПЕМОЛИН 2-амино-5-фенил-2-оксазолин-
-4-он" 

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

Е.п. бр. 738 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1245. 
Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ФОЛАН 
ТАБЛЕТИ, ОД СЕРИЈАТА 543059, ПРОИЗВОД НА ФАБ-

РИКАТА „ФАРМАКОВ - ПРИМРЕН 
1. Се повлекува од промет лекот ФОЛАН таблети, од 

серијата 543059, производ на фабриката „Фармаков -

1 
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Призрен, за кој е утврдено дека не им одговара на услови-
те предвидени со овој закон и на прописите донесени врз 
основа на овој закон. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од наведената серија од точка 1 на ова решение, се 
должни сите затечени количини на лекот да му ги вратат 
на производителот во рок од осум дена од денот на влегу-
вањето во сила на ова решение. 

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

Бр. 06-2805 
16 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
4 за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

- за прв степен 4,660.700 
- за втор степен . 3,585.400 
- за трет степен 2,510.000 
4) ортопедскиот додаток: 
- з а прв степен 1,572.700 
- за втор степен 1,200.300 
- за трет степен 773.100 
- за четврт степен 374.100 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2934 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

1246. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 
44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика издава 

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

ОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со На-
редбата за конечно утврдување на месечните парични4 из-
носи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина 
и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за нега 
и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се 
зголемуваат според порастот на просечниот месечен ли-
чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија за првите девет месеци на 1989 година во однос 
на 1988 година за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изне-
суваат: 

1) личната инвалиднина: 
Група Динари 
I 5,436.500 
П 3,939.800 
II I 2,980.800 
I V 2,201.300 
V 1,567.400 
V I 971.500 
VI I 657.300 
VII I 316.900 
I X 236.500 
X 159.900 
2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-

валиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалид-

нина (член 36 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семејствата 
на паднатите борци) 353.900 

- за еден корисник на семејна инвалид-
нина што тоа право го остварува како член 
на семејство на паднат борец (член 36 став 3 
о л Законот за основните права на воените ин-
валиди и на семејствата на паднатите борци) 707.800 

- зголемената семејна инвалиднина 
(член 39 од Законот за основните права на во-
ените инвалиди и на семејствата на паднати-
те борци) 1,887.600 

3) додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це: 

1247. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава ^ 

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

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при^ 
мање според Законот за основните права на лицата одли-
кувани со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата 
за конечно утврдување на височината на постојаното ме-
сечно парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите девет месеци на 
1989 година во однос на 1988 година за 656,6%, и од 1 јану-
ари 1989 година изнесува 3,791.300 динари. 

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

Бр. 2971 
23 ноември 1989 година 
Бе-“.i рад 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

1248. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

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

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се Зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите девет месеци на 1989 година во однос на 1988 годи-
на за 656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,791.300 
динари. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2973 
23 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, бо,речки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

1249. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за .основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

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

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
1941" и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободитецна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
девет месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 
656,6%, и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,791.300 дина-
ри. 

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

Бр. 2972 
23 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Ганиќ, с. р. 

1250. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и 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-
ва, средства за заштита на растенијата и квалитетно сор-
тно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/88, 17/89 и 
43/89), во точка I став 2 зборовите: „30 јуни 1989 година“ 
се заменуваат со зборовите: „30 септември 1989 година“. 

2. Во Образецот за пресметка на регресот, ,во колона 
6 зборовите: „30 јуни 1989 година“ се заменуваат со зборо-
вите: „30 септември 1989 година“. 

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

Бр. 4594/1 
28 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаеиќ, с. р. 

1251. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до 3, точ. 5 до 7 и точка 9 

од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА 

РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во ноември 
во однос на октомври 1989 година е 0,422. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на ноември е 14,899. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на ноември е 0,286. 

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на 
мало во ноември во однос на октомври 1989 година е 
0,0424. 

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од 
почетокот на годината до крајот на ноември е 16,410. 

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на мало од почетокот на годината до крајот на ноем-
ври е 0,297. 

7. Коефициентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во периодот од почетокот на годината до кра-
јот на ноември 1989 година во однос на просекот на 
животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во 1988 година е 9,070. 

Бр. 001-4542/1 
6 декември 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

д-р Драгутин Групковнќ, с. р. 

1252. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за одржување 

на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 50/74, 17/81 и 46/88), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски 
донесува 

И З М Е Н И 
НА ТАРИФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ 
НА РАДИОСЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ 

ПАТИШТА 
1. Во тарифата за користење на објектите за безбедност 

на пловидбата и на услугите на радиослужбата на помор-
ските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
57/86, 21/87, 76/88 и 31/89), во називот на Тарифата, збо-
ровите: „и на услугите на радиослужбата" се бришат. 

2. Во точка 1 став 1 зборовите: „и на услугите на ради-
ослужбата" се бришат. 
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Став 3 се брише. 
3. Во точка 2 став 1 зборовите: „и надоместот за корис-

тење на услугите на радиослужбата" се бришат. 
4. Во точка 8 колоните 4, 5 и 6 се менуваат и гласат: 

„Припадност на пловниот објект и височина на 
надоместот 

странско знаме домашно знаме 

САД Пресметковни Динари долари долари Динари 

4 5 6 

0,38 0,41 22,800 
2,16 2,28 129.600 
0,14 0,16 8,400 
0,89 0,94 53.400 
0,20 0,22 12.000 
1,20 1,26 72,000 
0,93 0,96 55.800 
0,45 0,48 27.000 
0,81 0,86 48.600". 

5. По точка 8 се додава нова точка 8а, која гласи: 
„Надоместот за пловни објекти со странско знаме ис-

кажан во долари за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата на поморските пловни патишта се пресме-
тува односно исплатува во динари по курсот што важи на 
денот на плаќањето на надоместот/'. 

6. Досегашната точка 9 се брише. 
7. Овие измени на Тарифата влегуваат во сила наред-

ниот ден од денот на објавувањето во „Слубжен лист на 
СФРЈ“. 
V/02 Бр. 6173/2 
4 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај, 

Јоже Слокар, с. р. 

1253. 
Врз основа на член 160 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 
59/88), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАВИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ПРЕТ-
П РИЈ АТИ ЈАТА И ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ЈА ДОСТА-
ВУВААТ ДО НАРОДНИТЕ БАНКИ ЦА РЕПУБЛИКИ-
ТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПО-
КРАИНИ ЗАРАДИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНА 

ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА И ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕТО КОНТРОЛА 
1. Претпријатијата и други правни лица (во ната-

мошниот текст: претпријатијата) се должни до народната 
банка на републиката односно до народната банка на ав-
тономната покраина на чија територија е седиштето на 
претпријатието (во натамошниот текст: народната банка) 
да доставуваат исправи, документација и податоци во ро-
кот пропишан со оваа одлука. 

2. Претпријатијата што вршат надворешнотрговски 
прбмет доставуваат: 

1) фотокопија на решението за упис во судскиот ре-
гистар на правото за вршење надворешнотрговски промет 
кое го издава надлежниот суд и измената и дополнението 
на решението за упис и на решението за бришење од суд-
скиот регистар во рок од 30 дена од денот на уписот од-
носно од бришењето од судскиот регистар; 

2) извештај за склучени, изменети односно сторнира-
ни договори со странски лица во текот на месецот, и тоа 
до 15-ти од тековниот месец за изминатиот месец, по ра-
ботите на извоз и увоз на стоки и по работите на извоз и 
увоз на следните услуги во надворешнотрговскиот про-
мет, и тоа: 

- изведување на инвестициони работи во странство, 
- отстапување на инвестиционен објект на странско 

лице во Југославија, 
- работи од член 29 на Закоанот за надворешнотргов-

ското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89), 
- застапување на странски лида заради продажба на 

странски стоки од консигнациони складови на странски 
лица во Југославија, 

- извоз и увоз на опрема во закуп, 
- облагородување на стоки, 
- монтажа на извезени односно увезени стоки, и 
- прибавување и отстапување на правото на индус-

триска сопственост. 
Во извештајот се внесуваат податоци од евиденција-

та што се води во согласност со прописот кој се донесува 
врз основа на член 47 од Законот за девизното работење 
(во натамошниот текст: Законот): број под кој договорот 
е заведен во евиденцијата, датум на склучувањето на дого-
ворот, вредност на договорената работа во валута, начин 
на плаќање односно наплата, вид на работа и назив и ад-
реса на странското лице. 

Извештајот се доставува посебно за извозни, а посеб-
но за увозни работи; 

3) преглед на фактурите за наплата односно за плаќа-
ње по работите на услуги во надворешнотрговскиот про-
мет наведени во точка 2 одредба под 2 од оваа одлука, на-
станати во текот на месецот, и тоа до 15-ти во тековниот 
месец за изминатиот месец. 

Во прегледот се внесува: реден број, број и датум на 
фактурата, износ во валута и назив и адреса на странското 
лице и на земјата во која услугата се извршува. Овој пре-
глед се доставува посебно за извоз на услуги, а посеб.но за 
увоз на услуги. 

По работите на изведување на инвестициони работи 
во странство, наместо преглед на фактурите, се доставува 
преглед на привремените ситуации во кој се внесуваат 
следните податоци: број на ситуацијата, датум на зверка-
та, валута на наплатата, износ на наплатата, начин на на-
платата, наплати во странство, трошоци во странство и 
позајмици од страна на други деловни единици, одбивни 
ставки - запирања, вредност на наплатените работи, га-
рантен депозит, назив и адреса на странското лице и назив 
на земјата во која работите се изведуваат. 

По завршувањето на инвестиционите работи прет-
пријатието е должно врз основа на податоците од книго-
водството пресметката на извршените работи по секој 
склучен договор да ја достави до народната банка во рок 
од 60 дена од завршувањето на работите во странство; 

4) документ за настаната разлика во работењето со 
странство во рок од 15 дена од денот на правдањето на 
таа разлика, сообразно со прописот што се донесува врз 
основа на член 51 од Законот; 

5) заверен превод на договорот со странското лице 
по работите на надворешнотрговски промет за кои е про-
пишано да се запишуваат во посебен регистар кај сојузни-
от орган надлежен за работи на економските односи со 
странство во рок од 30 дена од уписот на договорот во тој 
регистар (долгорочна производствена кооперација, приба-
вувања односно отстапувања на право на индустриска 
сопственост и на знаења и искуства, странски вложувања, 
концесии, изведување на инвестициони работи во Југосла-
вија, застапувања на странски лица и др.). 

Ако народната банка оцени дека врз основа на доку-
ментацијата од точка 2 на оваа одлука не може да изврши 
девизна документарна контрола без увид во договорот со 
.странското лице, може да бара да и се достави и фотоко-
пија од тој договор, како и друга документација неопход-
на за вршење на таа контрола; 

6) документ за регистрирана кредитна работа во сог-
ласност со одредбите од Законот за кредитните односи со 
странство, кој се однесува на извоз и увоз на стоки и услу-
ги од точка 2 одредба под 2, на кредит; 

7) спецификација за извршен извоз и увоз преку по-
штенски пратки, книги, списанија и други публикации, ед-
наш месечно, а најдоцна до последниот ден во тековниот 
месец за сите примени односно'издадени фактури во изми-
натиот месец; 

8) заверен препис на склучен договор за извоз и увоз 
на електрична енергија и за увоз на гас, во рок од 30 дена 
од денот кога договорот е склучен; 

9) доказ дека претходно е извршена постапка на јавно 
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наддавање односно дека е извршено собирање на понуди 
од определен најмал број понудувачи (член 63 од Законот 
за надворешнотрговското работење); 

10) ако претпријатието врши работи на надвореш-
нотрговски промет на филмови и ако продажбата односно 
купувањето на правото на прикажување на филмови е до-
говорена по фиксен износ или во процент на учество, под-
несува фактура издадена од претпријатието односно од 
странска фирма, во рок од 15 дена од денот на издавањето 
на фактурата на странскиот купувач односно од денот на 
приемот на фактурата од странскиот продавач. 

Ако се работи за копродукција, т.е. за производство 
на филм во кое учествуваат југословенски и странски фил-
мски производители, а продажбата на филмот ја врши до-
машно претпријатие, тоа претпријатие поднесува заверен 
превод на договорот склучен со странскиот купувач во 
рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот; 

11) за остварен извоз за кој не е извршена наплата, ка-
ко и за побарувања по други основи, претпријатието до-
ставува извештај за состојбата на побарувањето од стран-
ство според остварениот извоз на стоки и услуги и според 
други основи, за секој месец до 10-ти во наредниот месец. 

3. Претпријатијата што подлежат на девизна контро-
ла, а вршат надворешнотрговски работи за потребите на 
Југословенската народна армија и за други потреби на на-
родната одбрана, Сојузната дирекција за промет и резер-
ви на производи со посебна намена и Институтот за без-
бедност, поднесуваат документи во роковите од оваа од-
лука, до Народната банка на Југославија - Воениот сер-
вис. 

4. Врз основа на примениот извештај од точка 2 од-
редба под 2 на оваа одлука, царинските декларации што 
Сојузната управа за царини ги доставува до народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини, податоците и документите за наплати и плаќа-
ња со кои народните банки располагаат според одредбите 
од Упатството за единственото вршење на платниот про- v 

мет со странство и за начинот и роковите на доставување 
извештаи и податоци за платниот промет со странство 
(Упатство на Народната банка на Југославија бр. 20/III-
/10 од 16 јуни 1986 година), службите за девизна докумен-
тарна контрола формираат евиденција врз основа на која 
ќе вршат контрола на реализацијата на склучените надво-
решнотрговски работи. 

5. Евиденцијата од точка 4 на оваа одлука ги опфаќа 
податоците неопходни за спроведување на контролата, и 
тоа: \ / 

- број и датум на надворешнотрговскиот договор, на-
зив на странскиот содоговарач, земја на странскиот ^ д о -
говарач и вредност на договорот во валута; 

- број и датум на царинската декларација односно на 
фактурата, вредност на оцаринетите стоки во валута и рок 
за внесување на девизите при извозот односно рок за увоз 
на однапред платени стоки при увоз; 

- број и датум на извршената наплата односно плаќа-
ле; 

- број и датум на одобрението за продолжување на 
р.жот на внесувањето на девизите; 

- датум до кој рокот за наплата е продолжен; | 
- број и датум на одобрението од сојузниот орган 

надлежен за работи на економските односи со странство, 
во смисла на чл. 28 и 29 од Законот за надворешнотргов-
ското работење; 

- број и датум на документот за правдање на разли-
ката помеѓу извозот и наплатата односно плаќањето и 
увозот и износ на разликата во валута; 

- број и датум на пријавата за сторен престап и пре-
кршок. 

6. Врз основа на примените исправи, документи и 
податоци, како и евиденцијата од точка 5 на оваа одлука, 
се контролира закони шета на вршењето на надворешно-
трговскиот промет а особено: 

а) дали промешг на надворешногрговскиот договор 
е '.о согласност со решението за упис во судскиот регис ар 
на правото за вршење на надворешнотрговски промет. 

Кога ќе се установи дека претпријатието или друго 
лице врши извоз односно увоз за кој не е запишано во суд-
скиот регистар, службите за работи на девизна докумен-
тарна контрола поднесуваат до надлежниот орган пријава 
против претпријатието и одговорното лице според казне-

ните одредби од Законот за надворешнотрговското рабо-
тење; 

б) дали извезените стоки односно услуги се наплате-
ни во законскиот рок и дали однапред платените стоки од-
носно услуги се увезени во законскиот рок. 

Во случаи на пречекорување на законските рокови, 
против претпријатието и одговорното лице се поднесува 
пријава за повреда на прописите според казнените одред-
би од Законот; 

в) дали наплатата односно плаќањето е извршено во 
пропишаната валута и ако не е, се поднесува пријава за 
повреда на прописите според казнените одредби од Зако-
нот. 

7. Кога со контролата ќе се установи дека договоре-
ната вредност е реализирана (извоз, увоз, наплата, плаќа-
ње, рокови, оправдана разлика и др.) се врши правдање на 
надворешнотрговската работа. 

8. По договорите за надворешнотрговски промет 
што се склучени до 1 декември 1989 година, а по кои до 
примената на Законот за надворешнотрговското работење 
не истекол рокот за пријавување на надлежните народни 
банки според одредбите од Наредбата за поднесување 
пријави за склучените договори за надворешнотрговски 
промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 7/86, 13/88 и 
10/89) претпријатието е должно да постапи во смисла на 
точка 2 одредба под 2) од оваа одлука. 

9. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за исправите што организациите на 
здружен труд и други општествени правни лица мораат да 
ги поднесат заради девизна контрола и за роковите за под-
несување на тие исправи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/85 и 8/87) и Упатството за начинот и постапката за 
вршење девизна документарна контрола („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 73/85 и 57/87). 

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

О. бр. 130 
6 декември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

,гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан благоевиќ, с. р. 

1254. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за хартиите 

од вредност („Службен Лист на СФРЈ“, бр. 64/89) и член 86 
став 3 од Законот за Народната банка на. Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) гувернерот на На-
родната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ 
1. Одлуката за издавање на благајнички записи, што 

ја донесува банката и друга финансиска организација од-
носно општествено-политичката заедница (во натамошни-
от текст: одлуката), ги содржи следните елементи: 

1) полн назив и седиште на банката и другата фи-
нансиска организација односно општествено-политичката 
заедница - издавач на благајнички запис; 

2) намена за која ќе се користат средствата собрани 
по пат на благајнички записи; 

3) ознака дали благајничкиот запис гласи на име или 
на доносител; 

4) вкупен износ до кој се врши издавање на благај-
нички записи и дали издавањето се врши одеднаш или во 
транши. Ако издавањето се врши во транши, со одлука се 
утврдува бројот на траншите, износот по одделни транши 
и во кои временски интервали траншите ќе се реализира-
ат; 
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5) вкупно издадени хартии од вредност, до момен-
тот на донесувањето на одлуката, што се наоѓаат во оп-
тек, и тоа по видови и рокови на втасување на хартиите; 

6) однос на вкупно издадените хартии од вредност 
од страна на издавачот, вклучувајќи го и износот на изда-
нијата на благајнички записи кој се утврдува со одлука, 
спрема сопствените средства на издавачот. Под сопствени 
средства на издавачот, во смисла на оваа одлука, се под-
разбира, кај банката и друга финансиска организација, ос-
новачкиот фонд и средствата на резерви, а кај општестве-
но-политичката заедница - средствата на буџетот предви-
дени за намирување на обврските по издадените хартии од 
вредност и буџетската резерва; 

7) поединечен номинален износ на кој ќе гласи секој 
благајнички запис, со тоа што да може да се предвиди во 
рамките на едно издание да можат да се издадат благај-
нички записи со различни номиналии износи, и во тој слу-
чај, во рамките на вкупниот износ, се утврдува бројот на 
благајничките записи за секој поединечен номинален из-
нос. Со одлука може да се предвиди дека благајничкиот 
запис нема однапред утврден номинален износ, туку изно-
сот се внесува во благајничкиот запис при неговиот упис и 
уплата, во кој случај издадените благајнички записи не 
можат да го надминат вкупниот износ на изданието; 

8) рокот на втасување не може да биде подолг од 12 
месеци. Во рамките на едно издание може да се утврдат 
различни рокови на втасување, со тоа што со одлука, во 
рамките на вкупниот износ, се утврдува кој дел од тој из-
нос се однесува на одделни рокови на втасување на благај-
ничките записи; 

9) височина на каматната стапка, време и начин на 
пресметка и плаќање на каматата. Начинот на пресметка 
и плаќање на каматата може да биде по годишна, полуго-
дишна, тримесечна или месечна каматна стапка, со приме-
на на релативна или конформна каматна стапка за перио-
ди пократки од една година. Времето на пресметката и 
плаќањето на каматата може да биде утврдено на следни-
от начин: прво, пресметка на каматата однапред, со тоа 
што пресметаната камата се одбива од номиналната вред-
ност и при уписот на благајничкиот запис се уплатува дис-
контираниот номинален износ; второ, каматата се пресме-
тува и плаќа месечно, а во рокот на втасувањето се испла-
тува камата за задниот месец заедно со втасаната главни-
ца; трето, каматата се пресметува во рокот на втасување-
то и се исплатува заедно со втасаната главница; 

10) посебни права на купувачот, со кои се утврдува 
дали издавачот му дава на купувачот можност благајнич-
киот запис, со дисконт, да може да му го понуди на откуп 
и пред рокот на неговото втасување; право на купувачот 
на кредит со залог на благајнички записи (ломбард); 
можност за плаќање со благајнички записи на определени 
обврски (купување на стоки, отплата на кредит, плаќање 
данок, царина, такса и други фискални давачки) и други 
погодности. Во одлуката мораат да бидат означени усло-
вите под кои овие погодности можат да се користат; 

11) сериски број односно кои редни броеви во рамки-
те на одделна серија носат благајничките записи од оддел-
но издание; 

12) имиња на овластените лица - издавачи чии факси-
мили на потписи ќе бидат отпечатени или на друг начин 
втиснати на образецот на благајничките записи. 

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

Г. бр. 497 
8 декември 1989 година 
.Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

југославија, 
Душа и Влатковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за дополнение на Од-
луката за каматните стапки на Народната банка на Југо-

5 славија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 78/89), се поткрала 
долу наведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Во точка 1 став 3 наместо бројот во заграда: „71/89" 

треба да стои бројот: „41/89". 
Од Народната банка на Југославија, Белград, 8 де-

кември 1989 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, е ут-
врдено, дека во текстот на Одлуката за определување на 
највисоките цени на нафтата и нафтените деривати, обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89, се поткрале 
долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСО-

КИТЕ ЦЕНИ НА НАФТАТА И НАФТЕНИТЕ 
ДЕРИВАТИ 

Во точка 2, во одредбата под 1, наместо бројот: 
„19.440,419" треба да стои бројот: „19.372,048"; наместо 
бројот: „23.239,928" - бројот: „23.144,659"; наместо бро-
јот: „29.353.791" - бројот: „23.3,62.664"; 

Во одредбата под 2, наместо бројот: „17.701.215" тре-
ба да стои бројот: „17.688.614"; наместо бројот: 
„17.593,582" - бројот: „17.588,382" наместо бројот: 
„17.651.461" - бројот: „17.646.244". 

Во одредбата под 3, наместо бројот: „17.976,761" тре-
ба да стои бројот: „17.604.683"; 

Во одредбата под 4, наместо бројот: „17.178,960" тре-
ба да стои бројо,т: „16.823.395". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 6 декември 1989 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за распоредување на 
стоките на форми на извозот и увозот, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/89, се поткраднаа долуна-
ведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 

НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
Во точка 2 наместо зборовите: „Сојузниот секретари-

јат за економски односи со странство ќе го достави до Со-
јузната управа на царини, која тој список го доставува до 
царинарниците", треба да стојат зборовите: „ќе го утврди 
сојузниот секретар за економски односи со странство." 

Од Секртаријатот за законодавство на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 7 декември 1989 година. 

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, 37/88, 18/89, 40/89 и 72/89) Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува м-р Славољуб Станиќ за сојузен совет-

ник во Сојузниот извршен совет за работи на организира-
на .1 подготовка на системски закони заради реализација 
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на промените во стопанскиот систем и економската поли-
тика, досегашен потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

С. п. п. бр. 2568 
2 ноември 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, 18/89, 40/89 и 72/89) 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Се назначува д-р Срѓан Богосавлевиќ за помошник 

на директорот на Сојузниот завод за статистика, досега-
шен помошник на директорот на тој завод. 

С. п. п. бр. 2569 
2 ноември 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, 18/89, 40/89 и 72/89) 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се назначува Борислав Нешиќ за советник на сојузни-

от секретар за финансии, досегашен советник на сојузниот 
секретар за финансии. 

С.п.п. бр. 2570 
2 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Закон за измени на Законот за системите за 
врски . 1985 
Закон за измени на Законот за поморската и 
внатрешната пловидба 1985 
Закон за измени на Законот за основите на 
безбедноста во железничкиот сообраќај 1986 
Закон за измени и дополненија на Законот за 
превозот во меѓународниот патен сообраќај - 1987 
Закон за измени на Законот за основите на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата (1987^ 

Страна 
1237. Закон за измени на Законот за воздушната 

пловидба 1989 
1238. Одлука за разрешување на член на Сојузниот 

извршен совет 1989 
1239. Одлука за престанување на важењето на Од-

луката за формирањето делокругот и соста-
вот на комисијата на Собранието на СФРЈ за 
следење на спроведувањето на Законот за 
здружениот труд 1989 

1240. Одлука за разрешување на одделни членови 
на Советот на федераци јата 1989 

1241. Одлука за определување на коефициентите за 
утврдување на личните доходи на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и на раководните работници што ги 
назначува надлежното тело на Собранието на 
СФРЈ 1990 

1242. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за суров тутун од родот на 1989 година - 1992 

1243. Одлука за исправите и документацијата што 
претпријатијата и други правни лица ја до-
ставуваат до народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини 
заради спроведување на девизната докумен-
тарна контрола и за начинот и постапката на 
вршењето контрола 1992 

1244. Решение за дополнение на Решението за ут-
врдување на списокот на опојни дроги 1993 

1245. Решение за повлекување од промет на лекот 
Фолан таблети, од серијата 543059, производ 
на фабриката „Фармаков' - Призрен 1993 

1246. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, на семејната 
инвалиднина и на зголемената семејна инва-
лиднина, додатокот за нега и помош од стра-
на на друго лице и на ортопедскиот додаток 
во 1989 година 1994 

1247. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1989 
година 1994 

1248. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година - 1994 

1249. Наредба за утврдување на височината на ос-
новот за определување на постојаното месеч-
но парично примање во 1989 година 1994 

1250. 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 1995 

1251. Коефициенти на растежот на цените и коефи-
циент на растежот на животните трошоци во 
СФРЈ 1995 

1252. Измени на Тарифата за користење на објекти-
те за безбедност на пловидбата и на услугите 
на радиослужбата на поморските пловни па-
тишта 1995 

1253. Одлука за исправите и документацијата што 
претпријатијата и други правни лица ја до-
ставуваат до народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини 
заради спроведување на девизната докумен-
тарна контрола и за начинот и постапката на 
вршењето контрола 1996 

1254. Одлука за содржина на Одлуката за издавање 
на благајнички записи 1997 

Исправка на Одлуката за дополнение на Одлуката 
за каматните стапки на Народната банка на Ју-
гославија 1988 

Исправка на Одлуката за определување на највисо-
ките цени на нафтата и нафтените деривати - 1988 

Исправка на Одлуката за распоредување на стоките 
на форми на извозот и увозот - - - 1998 

Назначувања и разрешувања 1998 
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