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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И 
ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат заштитата на растенијата 

од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја, 
прометот на средства за заштита на растенијата и Здрав-
ствената контрола на растенијата во прометот преку 
државната граница. 

Член 2 
Заштитата на растенијата од болести и штетници кои 

ја загрозуваат целата земја е должност на онштествено-
-политичките заедници и на нивните органи, како и на 
претпријатијата односно на организациит, на земјодел-
ските задруги и другите форми на здружување на земјо-
делците, на држателите на растенија, држателите на зем-
јиште, држателите на простории за сместување, преработ-
ка и чување на растенија и растителни преработки, на 
држателите на уреди за преработка на растенија и на сред-
ства за превоз на растенија, на граѓанските правни лица и 
граѓаните (во натамошниот текст: држателите на растени-
ја). 

- Општествено-политичките заедници се должни на 
својата територија да обезбедат извршување на работите 
на известување и прогнозирање на појавите и движењето 
на растителните болести и штетници, утврдување на оп-
тимални рокови за нивно сотрување и давање на стручна 
помош на држателите на растенија во преземањето на 
мерки за спречување, сотрување и искоренување на расти-

телни болести и штетници, како и средства за извршување 
на тие работи. 

Работите од став 2 на овој член ги врши претпријати-
ево односно организацијата на здружен труд, земјоделска-
та задруга и друга самоуправна организација или заедни-
ца (во натамошниот текст: претпријатието односно орга-
низацијата), што е регистрирана за работи на заштита на 
растенијата и на која надлежниот орган на општествено-
-политичката заедница ќе и го довери извршувањето на 
тие работи. 

Држателите на растенија се должни да преземаат 
мерки за спречување на појавата и за сотрување на расти-
телните болести и штетниците на објектите што ги корис-
тат или со кои управуваат или располагаат, односно на 
објектите во сопственост на граѓани или на граѓански 
правни лица, или кои тие ги користат, да учествуваат во 
спроведувањето на мерките за заштита на растенијата, 
што ги организира општествено-политичката заедница и 
правилно да ги применуваат средствата за заштита на 
растенијата, во согласност со упатствата за нивна употре-
ба. 

Надзор над здравствената состојба на растенијата 
врши органот на управата надлежен за работи на зашти-
тата на растенијата на општествено-полигичката заедни-
ца. 

Член 3 
Под растителни болести, во смисла на овој закон, се 

подразбираат заболувања што се предизвикани со габич-
ки, бактерии, вируси, микоплазми, или на нив слични ор-
ганизми и паразитни цветоноши, а под растителни штет-
ници - штетни инсекти на гранките, штетно триње, штет-
ни стоноги, штетни нематоди, штетни полжави, штетни 
цицачи и штетни птици. 

Растителните болести и штетници кои ја загрозуваат 
целата земја (во натамошниот текст: растителните болес-
ти или штетници) можат, според штетноста, да бидат ка-
рантински и економски штетни. 

Карантински растителни болести и штетници, во 
смисла на овој закон, се растителните болести и штетници 

' кои претсгавуваат посебна опасност за растенијата што ги 
напаѓаат и кои, заради спречување на нивното внесување 
или ширење, бараат преземање на посебни мерки за нивно 
сотрување или искоренување. Карантинските растителни 
болести и штетници кои не се утврдени на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се 
распоредуваат во листата А, а оние што се утврдени на ог-
раничено подрачје - во листата Б. 

Економски штетни растителни болести и штетници 
се растителните болести и штетници што во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија се распростра-
нети, кои предизвикуваат поголеми штети и можат успеш-
но да се сотруваат со мерки на о д д е л н и држатели на рас-
тенија или со посебни мерки на општествено-политичките 
заедници. 

Листите на карантински и економски штетни расти-
телни болести и штетници ги донесува функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на заштита на растенијата. 

Член 4 
Под растенија, во смисла на овој закон, се подразби-

раат: живите растенија и нивните делови, семето и поса-
дочниот материјал, растителните плодови, влакната на 
предилни растенија, амбалажата од растително потекло, 
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дрвната граѓа и шумските сортименти, како и други про-
изводи и предмети со кои можат да се пренесуваат расти-
телни болести и штетници. 

Под средства за заштита на растенијата, во смисла 
на овој закон, се подразбираат хемиски производи или 
производи од биолошко потекло наменети за спречување, 
сотрување и уништување на организмите штетни за расте-
нијата, растителните производи и плодовите; средства за 
уништување на непожелните видови растенија и плеве-
лот; средства што дејствуваат на животните процеси на 
растенијата на начин различен од средствата за прихрану-
вање, вклучувајќи ги и средствата кои предизвикуваат пре-
рано опаѓање на лисјата (дефолијанти), средствата кои 
предизвикуваат забрзано сушење на лисјата и другите 
надземни делови на растенијата (десиканти), средствата 
кои го спречуваат растењето и растежот на растенијата 
(ретарданти), средства за проредување, спречување на 
прераното опаѓање и полесно собирање на плодовите, ка-
ко и хемиските производи што им се додаваат на тие сред-
ства заради подобрување на нивното дејствување. 

И. СПРЕЧУВАЊЕ И СОТРУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ 
БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 5 
Заради спречување на појавата и ширењето или ут-

врдување на присуството на растителни болести или 
штетници, надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина може да нареди: 

1) забрана да се одгледуваат за определено време и 
на определени подрачја определени видови, сорти или 
клонови земјоделски и шумски растенија; 

2) задолжително учество на претпријатијата односно 
организациите и граѓаните во сотрувањето на растителни-
те болести или штетници и во користењето на нивната оп-
рема за таа цел; 

3) уништување на растенијата и амбалажата; 
4) дезинфекција, дезинсекција или дератизација; 
5) други мерки, според укажаната потреба. 

Члан 6 
Држателите на растенија се должни да вршат пре-

глед на своето земјиште, растенијата, просториите во кои 
се сместени растенијата или растителните преработки, 
уредите за преработка на растенија и средствата за превоз 
на растенија и за појавата на растителна болест или штет^ 
ник и за преземените мерки веднаш да го известат над-
лежниот орган или најблиското претпријатие односно орг 
ганизација што има стручна служба за заштита на растеа 
нијата. 

Претпријатијата односно организациите кои имаат 
стручна служба за заштита на растенијата се должни над̂ -
лажниот орган веднаш да го известат за појавата, ширење^ 
то или опасноста од натамошно ширење на растктелната 
болест или штетниците за кои ќе дознаат во својата рабо-
та и да дадат стручна помош при нивното сотрување. 

Под стручна помош, во смисла на став 2 од овој член, 
се подразбира, особено, определување на видот на расти-
телните болести и штетници, избор на средствата за за-
штита на растенијата и начин и време на нивната употре-
ба. 

Член 7 
Земјоделските посеви за производство на семе, објек-

тите за производство на шумско семе и објектите за произ-
водство на посадочен материјал на повеќегодишни расте-
нија подлежат, најмалку двапати во текот на вегетацијата, 
на задолжителен здравствен преглед во согласност со од-
редбите на овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Семето и посадочниот материјал што потекнуваат од 
земјоделски посеви за производство на семе односно од 
објекти за производство на шумско семе (поединечни плус 
стебла, шумски семенски состојки и сл.) и објектите за 
производство на посадочен материјал на повеќегодишни 
растенија (расадници и др.), што не се здравствено прегле-
дани, не можат да се пуштат во промет ни да се користат 
за сопствени потреби. 

Задолжителен здравствен преглед на посевите и об-
јектите од став 1 на овој член вршат претпријатијата од^ 
носно организациите кои во поглед на опремата и кадрите 
ги исполнуваат пропишаните услови и што за тоа ќе ги ов-

ласти надлежниот орган во републиката односно во авто' 
номната покјр^ина. 

Задолжителен здравствен преглед на производството 
на безвирусни семенски и посадочеи материјал вршат 
претпријатијата односно научните организации кои во по-
глед на опремата, уредите, кадрите и објектите ги испол-
нуваат пропишаните услови и што со решение за тоа ќе ги 
овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на заштитата на растенија-
та. 

Ако на посевот или на објектот од став I на овој чле 
при задолжителниот здравствен преглед во текот на вег„ 
тацијата се утврди присуство на карантинска или опред-
лени економски штетни растителни болести и штетница 
ќе се наредат мерки за нивно сотрување и искоренување 

За здравствената состојба на посевите и објектите о, 
став 1 на овој член претпријатието односно организација 
та од сг. 3 и 4 на овој член издава уверение, ако посевот 
односно објектот е здрав. Здравствената состојба на земјо-
делските посеви за производство на семе се внесува во уве-
рението за признавање на семенскиот посев. 

Претпријатието односно организациите од ст. 3 и 4 
на овој член за утврдената здравствена состојба на посеви-
те и на објектите од став 1 на овој член го известуваат над-
лежниот орган за заштита на растенијата. 

Прописите за времето и начинот на вршење за-
должителен здравствен преглед и за мерилата за утврду-
вање на здравствената состојба на посевите и објектите од 
став 1 на овој член, за условите што треба да ги исполну-
ваат организациите на здружен труд од став 4 на овој 
член, како и за формуларот на уверението за здравствена-
та состојба на посевите и на објектите од став 6 на овој 
член ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштитата на 
растенијата. Решението од став 4 на овој член се објавува 
во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 8 
За производство на растенија не смеат да се употре-

буваат ниту да се пуштаат во промет семе и посадочен ма-
теријал што се заразени со карантинска растителна бо-
“лест или штетник. Семето и посадочниот материјал не 
смеат да се употребуваат ниту да се пуштаат во промет ни 
ако се заразени со определена економски штетна расти-
телна болест или штетник во процент поголем од процен-
тот што за одделни видови растенија ќе го определи фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштитата на растенијата. 

Видовите на семе што ќе ги определи функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштитата на растенијата мораат, пред пушта-
њето во промет или пред употребата за Сопствено произ-
вдство, да бидат подложени на дезинфекција односно де-
зинсекција. 

На декларацијата на секое пакување семе што е под-
ложено на дезинфекција односно дезинсекција мораат да 
бидат наведени податоците за тоа со кое средство за за-
штита на растенија е извршена дезинфекција односно де-
зинсекција, како и клаузулата: „Семето е затруено и не 
смее да се користи за исхрана на луѓе, домашни животни, 
риби, птици и дивеч“. 

Одредбата на став 3 од овој член не се однесува на се-
мето што е подложено на дезинсекција со фумигација. 

Член 9 
Складовите и другите простории за сместување на 

растенија од определен капацитет мораат да имаат уреди 
за дезинсекција и мораат да ги исполнуваат другите про-
пишани услови за спречување на појавата и за сотрување 
на растителни болести и штетници. 

Условите од став 1 на овој член ги пропишува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 10 
Во просториите за сместување, преработка и чување 

на растенија и во средствата за превоз на растенија, во кои 
е утврдена растителна болест или штетник, мора да се из-
врши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради 
сотрување на растителната болест или штетникот. 
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Во 'просториите и средствата од став ^,на овој член 
во кои е утврдено присуство на карантинска растителна 
болест или штетник е забрането да се внесуваат или од 
нив да се изнесуваат растенија и други предмети (уреди, 
машини и сл.) со кои растителната болест или штетникот 
можат да се пренесат, додека растителната болест или 
штетникот не се сотрат односно не4 се покорената 

Член 11 
“ Дезинфевдијата и дезинсекцијата на растенијата и де-
Зтиз^цијата во просториите од член 10 на овој закон 
'.јоже да ги врши само претпријатието односно организа-
цијата што има во работен однос на неопределено време 
гЈћботници со соодветна висока стручна подготовка, која 
Л) поглед на техничката опременост ги исполнува услови-
те што ќе ги пропише функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата и што ќе ја овласти надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

- Член 12 
Мерки за унишување на растенија можат да се наре-

дат само ако растенијата се заразени со карантинска рас-
тителна болест или штетник што не може да се сотре на 
друг начин, а не можат да се искористат за други цели без 
опасност од ширење на карантинската растителна болест 
или штетникот, или ако одгледувањето на тие растенија е 
забрането. 

Мерки за уништување на семе, посадочен материјал 
и амбалажа можат да се наредат и ако се заразени со опре-
делена економски штетна растителна болест или штетник, 
што не можб да се сотре и на друг начин, а не може да се 
искористи за други цели без опасност од ширење на расти-
телните болести и штетниците. ' 

Растенијата што, според сојузните прописи за здрав-
ствената исправност на прехранбените продукти и доби-
точната храна, се сметаат трајно загадени (контаминира-
ни) со средства за заштита на растенијата мораат да се 
уништат ако не можат да се искористат за други цели. 

Растенијата од став 3 на овој член можат да се корис-
тат за други цели само врз основа на согласност од над-
лежниот орган во републиката односно во автономната 
покраина, по прибавен извештај од за тоа посебно овлас-
теното претпријатие односно научна организација за ре-
зултатите на хемиската анализа на мострите и предлогот 
даден во извештајот за можното безбедно користење на 
тие растенија за други цели. 

Прописите за начинот на уништување на растенијата 
од ст. 1 до 3 на овој член ги донесува функионерот кој ра-
ководи со сојузниот орган rfa управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата. 

Член 13 
Забрането е неовластено да се даваат или да се обја-

вуваат податоци за појавата на новооткриена карантинска 
растителна болест или штетник во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Податоците за појавата на новооткриен карантин-
ска растителна болести или штетник се објавуваат според 
упатството што го пропишува функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. 

Член 14 
Органите на Југословенската народна армија презе-

маат мерки за сотрување на растителните болести и штет-
ници на растенијата и на објектите што ги користи Југо-
словенската народна армија и го известуваат надлежниот 
орган на собранието на општината На чија територија се 
наоѓа единицата односно установата на Југословенската 
народна армија за појавата на растителни болести и штет-
ници и за мерките преземени за нивно сотрување. 

. Прописи за организацијата и работата на службата 
за заштита на растенијата во Југословенската народна ар-
мија донесува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 15 
Органите за внатрешни работи, во рамките на fceoHte 

надлежности, се должни на органите што преземаат мерки 
за заштита на растенијата од растителни болести и штет-
ници да им даваат, на нивно барање, помош пои спроведу-

вањето на мерките за заштита на растенијата предвидени 
со овој закон. ^ 

На барање од функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата или од надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина, помош во спречувањето 
на ширењето и во сотрувањето на растителните болести и 
штетници се должни да дадат и единиците на цивилната 
заштита и единиците на територијалната одбрана. Во слу-
чај на голема опасност од ширење на особено опасна рас-
тителна болест и штетник, можат да се употребат и едини-
ците на Југословенската народна армија. 

III. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО 
ПРОМЕТОТ 

1. Здравствена контрола на растенијата во внатрешниот 
промет 

Член 16 
Растенијата можат да се пуштаат во внатрешен про-

мет ако не се заразени со карантински растителни болести 
и со штетници. 

Семе и посадочен материјал можат да се пуштаат во 
внатрешен промет ако не се заразени со карантински ни со 
определени економски штетни растителни болести и 
штетници во процент поголем од процентот што за од-
делни видови семе и посадочен материјал ќе го утврди 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Ако органот на управата надлежен за работи на за-
штитата на растенијата при контролата на здравствената 
состојба на семето и посадочниот материјал во прометот 
не може да ја утврди нивната здравствена исправност, 
може мострите на семе и посадочен материјал, врз тро-
шок на сопственикот, да им ги довери на претпријатието 
односно на организацијата од член 7 ст. 3 и 4 на овој закон 
заради утврдување на нивната здравствена состојба. 

Член 17 
По исклучок од одредбата на член 16 од овој закон, 

растенијата што се заразени или се сомнева дека се заразе-
ни со карантинска растителна болест или штетник, а семе-
то и посадочниот материјал што се заразени или се сомне-
ва дека се заразени и со определена економски штетна рас-
тителна болест или штетник можат, под пропишаните ус-
лови, да се пуштат во внатрешен промет заради индус-
триска преработка, непосредна потрошувачка или за науч-
ни цели. 

Прописи за условите за пуштање во промет“на расте-
нијата од став 1 на овој член донесува функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на заштита на растенијата. 

Член 18 
Растенијата од подрачје заразено со карантинска рас-

тителна болест или штетник (заразено подрачје), со кои 
може да се пренесе карантинска растителна болест или 
штетник и поради која тоа подрачје е прогласено за зара-
зено, подлежат на задолжителен здравствен преглед во 
местото на натоварот пред испраќањето во подрачје кое 
не е заразено со карантинска растителна болест или штет-
ник, или во друго заразено подрачје, ако превозот се врши 
преку незаразено подрачје. 

Посадочниот материјал, пред испраќањето од објек-
тот на кој е. произведен, подлежи на задолжителен здрав-
ствен преглед. 

Задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 2 на 
овој член го врши надлежниот орган на управата на оп- -
штествено-политичката заедница од чие подрачје се ис-
праќа пратката на растенија. 

Ако растенијата од став 1 на овој член не се заразени 
со карантинска, а семето и посадочниот материјал и со оп-
ределена растителна болест или штетник, на испраќачот 
му се издава уверение за здравствената состојба на расте-
нијата во внатрешниот промет, кое важи 15 дена од денот 
на издавањето. Ако таквите растенија се заразени, ќе се 
донесе решение за забрана на нивното испраќање. 

За издавање на уверението од став 4 на овој член се 
плаќа надомест во согласност со прописот на републиката 
односно на автономната покраина. 
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Подрачјата заразени со карантински растителни бо-
лести и штетници ги прогласува функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган на управата надлежен на заштита на 
растенијата. 

Формуларот на уверението за здравствената состојба 
на растенијата од став 4 на овој член го пропишува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 19 
Претпријатието односно организацијата што вржат 

услуги на железнички, поморски, речен, езерски, воздушен, 
друмски и поштенски сообраќај, другите претпријатија 
односно организации и поединците не смеат да превезува-
ат растенија од заразено подрачје без уверение за здрав-
ствената состојба на растенијата. 

2. Здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот 
и транзитот 

Член 20 
Растенијата можат да се увезуваат, да се извезуваат и 

транзитираат само преку определени гранични премини. 
Граничните премини од став 1 на овој член ги опре-

делува функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 21 
Пратките растенија и други производи и предмети 

што се увезуваат а со кои можат да се пренесуваат расти-
телни болести и штетници мораат да бидат снабдени со 
уверение за здравствената состојба на пратката (фигоцер-
тификат), што го издава надлежниот орган за заштита на 
растенијата на земјата извозничка. Тие пратки подлежат 
на задолжителен здравствен преглед на сојузниот грани-
чен инспектор за заштита на растенијата на граничниот 
премин. 

Со уверението од став 1 на овој член мораат да бидат 
снабдени и растенијата што поединци ги внесуваат во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија или ги 
добиваат со поштенски пратки. 

По исклучок од одредбата на Став 1 од овој член, од-
делни видови пратки на растенија што ќе ги определи 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на заштита на растенијата можат 
под определени услови да се увезуваат и без уверение за 
здравствената состојба на пратката ако со задолжителни-
от здравствен преглед на граничниотчпремин се утврди де-
ка не се заразени со карантинска или со определена еко-
номски штетна растителна болест или со штетник. 

Прописи за начинот на вршење на задолжителниот 
здравствен преглед од став 1 на овој член и за определува-
њето на условите од став 3 на овој член донесува функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 22 
Посадочниот материјал на повеќегодишните расте-

нија со' кој се пренесуваат или можат да се пренесат каран-
тински растителни болести и штетници, чие присуство не 
е можно да се утврди при задолжителниот здравствен пре-
глед на граничниот премин (скриени зарази), подлежи на 
следење на здравствената состојба кај крајниот корисник 
(на местото на садење), под условите што ќе ги утврди 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на заштита на растенијата. Здрав-
ствената состојба на посадочниот материјал je следи ов-
ластеното претпријатие односно организацијата од член 
7 став 3 на овој закон, која е должна извештајот за утврде-
ната здравствена состојба на тој материјал да го достави 
до републичкиот односно до покраинскиот орган над-
лежен за работи на заштитата на растенијата. 

Сојузниот граничен инспектор за заштита на расте-
нијата, кој го извршил задолжителниот здравствен пре-
глед на посадочниот материјал од став 1 на овој член, го 
известува надлежниот републички односно покраински 
орган за заштита на растенијата за видот и количеството, 
како и за увозникот односно за крајниот корисник на тој 
материјал. 

Видовите на посадочниот материјал од став 1 на овој 

член ги утврдува функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управава надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата. 

Семето од увоз подлежи на утврдување на здравстве-
ната состојба пред декларирањето и пуштањето во про-
мет или пред користењето за сопствени потреби. 

Член 23 
Освен пратките од член 21 став 3 и од член 28 став 1 

на овој закон, ако пратката на растенија што се увезува не 
е снабдена со уверение за здравствената состојба на прат-
ката (член 21 ст. 1 и 2), сојузниот граничен инспектор за 
заштита на растенијата ќе нареди со решение пратката да 
му се врати на испраќачот, а ако е во прашање поштенска 
пратка - да му се врати на испраќачот или да се уништи. 

Растенијата што граѓаните ги внесуваат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија без увере-
ние за здравствената состојба (фитоцертификат) органите 
на царинската служба ќе ги одземат и ќе му ги предадат на 
сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата 
заради уништување во присуство на царинскиот орган. 

Ако пратката од став 1 на овој член односно растени-
јата од став 2 на овој член се снабдени со уверение за 
здравствената состојба, но со задолжителниот здравствен 
преглед се утврди дека пратката односно растенијата се 
заразени со карантинска растителна болест или штетник, 
или со определена економски штетна растителна болест 
или штетник над определениот процент, кои на местото 
на увозот не можат целосно да се сотрат со дезинфекција 
или дезинсекција, сојузниот граничен инспектор за зашти-
та на растенијата нема да го дозволи увозот на таквата 
пратка односно на таквите растенија, туку со решение ќе 
нареди таквата пратка да се врати или да се уништи ако 
постои опасност од ширење на зараза. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако 
сојузниот граничен инспектор оцени дека утврдената зара-
за може успешно да се отстрани со дезинфекција или со 
дезинсекција, ќе дозволи таквата пратка, под условите 
што ги пропишува функционерот кој раководи со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата, да се превезе до најблиското местб на кое ќе 
можат да се извршат тие мерки. 

Прописи за начинот на уништувањето на пратките 
од ст. 1 до 3 на овој член, како и за дозволениот процент 
на застапеност на определени економски штетни расти-
телни болести и штетници од став 3 на овој член донесува 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 24. 
Пратките растенија што се транзитираат преку Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, а кои на 
територијата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија се претоваруваат во други превозни средства 
(освен контејнерските пратки), мораат да бидат снабдени 
со уверение за здравствената состојба (фитоцертификат) 
кое го издава надлежниот орган за заштита на растенијата 
на земјата извозничка и подлежат на задбжителен здрав-
ствен преглед во местото на претоварот. \ 

Пратките растенија од став 1 на овој член можат да | 
се претоваруваат во други превозни средства само во мес-
тата што се определени за промет на растенијата преку 
државната граница. 

Ако со задолжителниот здравствен преглед од став 1 
на овој член се утврди присуство на карантинска или на 
определена економски штетна растителна болест или 
штетник во процент поголем од процентот што за оддел-
ни видови растенија ќе го утврди функционерот кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата, сојузниот граничен инспектор 
за заштита на растенијата ќе го забрани транзитот на 
пратката растенија и ќе нареди таа да се врати, ако со меѓ-
ународен договор не е поинаку определено. 

Прописи и начинот на вршење на задолжителниот 
здравствен преглед од став Г на овој член донесува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 25 
При увоз и транзит на пратки растенија, задолжител-

ниот здравствен преглед се врши: 
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1) на граничниот премин - ако пратката се увезува со 
железнички, речни, езерски, поморски или друмски сооб-
раќајни превозни средства; 

2) на местото на царинењето во кое постои сојузна 
гранична инспекција за заштита на растенијата - ако 
пратката се увезува со средства на поштенскиот или на 
авионскиот сообраќај. 

Железничките станици, поморските дуки, речните 
пристаништа, езерските пристаништа, воздухопловните 
пристаништа, друмските гранични премини, контејнер-
ските терминали и прштите на царинење, на кои се врши 
задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој 
член, мораат да обезбедат услови за безбедно и квалитет-
но вршење на здравствен преглед на пратките растенија. 

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат 
објектите од став 2 на овој член донесува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 

Член 26 
Ако сојузниот граничен инспектор за заштита на рас-

тенијата, при задолжителниот здравствен преглед на 
пратката растенија која се увезува, се посомнева дека е таа 
заразена со карантинска растителна болест или штетник 
(скриена зараза), а не е во можност на граничниот премин 
да го утврди тоа, ќе и го довери, врз трошок на увозникот, 
на лабораториски преглед на стручна или на научна орга-
низација за заштита на растенијата која во поглед на оп-
ремата, уредите, кадрите и објектите ги исполнува пропи-
шаните услови и кои за тоа ќе ги овласти со решение фун-
кционерот кој рацрводи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. Таа пратка 
на растенија не може да се оцарини, а до добивањето на 
резултатите од лабораторискиот преглед, се наоѓа под ца-
рински надзор. 

Одредбите од став 1 на овој член не се .однесуваат на 
мострите растенија за научните организации од член 28 на 
овој закон и на мали количества семе на заленчук и цвеќи-
ња во оригинално пакување во кое тоа семе се пушта во 
промет во земјата на производителот. 

Пропис за условите кои треба да ги исполнуваат ор-
ганизациите од став 1 на овој член донесува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. Решението од став 1 на 
овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 27 
Врз пратките растенија што се увезуваат во слобод-

ните царински зоки или во консигнациони складови во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославије ќе се 
применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат 
на увозот на пратки растенија. 

Член 28 
Научните организации што се заниваат со селекција, 

со воведување на нови видови, сорти, линии и хибриди 
или со заштита на растенија или што вршат колекциоки-
рање или изработка на збирки на растенија можат, врз ос-
нова на одобрение од функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата, да увезуваат мостри на растенија без увере-
ние за здравствената состојба на пратката. Пратките на 
мостри на растенија подлежат на задолжителен здрав-
ствен преглед од сојузниот граничен инспектор за зашти-
та на растенијата и не смеат да бидат заразени со каран-
тинска растителна болест или штетник. 

Одобрението од став 1 на овој член може да се издаде 
само ако научната организација ги исполнува условите во 
поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите за про-
верка на здравствената состојба на растенијата чијшто 
увоз го бара. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на заштита на растенијата 
може на научните организации за заштита на растенијата, 
под определени услови, да им одобри увоз на антисеруми, 
на живи паразити и предатори на инсекти, култури на га-
бички, бактерии, вируси, микоплазми и други организми и 
помошни средства за следење на прнсуск вето и бројноста 
на штетните организми заради испитување на биолошко-
то сотрување на штетните инсекти, нематодите и плевели-
те и заради други проучувања. 

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат 
научните организации рд став 2 на овој член донесува фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Член 29 
Пратките растенија што се извезуваат или што се ре-

експортираат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, вклучувајќи ги и растенијата од слободните 
царински зони и консигнационите складови, подлежат на 
задолжителен здравствен преглед на местото на натовар и 
мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената 
состојба односно со здравствено уверение за реекспорт са-
мо ако то го бара земјата увозничка или земјата низ која 
се транзитира пратката. 

Задолжителен здравствен преглед на пратката расте-
нија на местото на натоварот и издавање на уверението од 
став 1 на овој член врши надлежниот орган во република-
та односно во автономната покраина, а ако во местото на 
натовар постои гранична инспекција за заштита на расте-
нијата, тој преглед го врши и уверение издава сојузниот 
граничен инспектор за заштита на растенијата. 

I По исклучок, ако задолжителниот здравствен пре-
глед на пратката на растенијата што се извезува не е из-
вршен во местото на натоварот, согласно со став 1 на овој 
член, тој преглед ќе го изврши сојузниот граничен инспек-
тор за заштита на растенијата на граничниот премин, ос-
вен пратката семе и посадочен материјал која мора да се 
прегледа во местото на натоварот. 

Во барањето за добивање уверение за здравствената 
состојба извозникот е должен да ги наведе податоците за 
пратката што се извезува, како и да ги прецизира условите 
што ги бара земјата увозничка во поглед на здравствената 
исправност на таа пратка. 

Поединечните пратки на растенијата што на гранич-
ниот премин се групираат во една пратка заради извоз мо-
раат од местото на натоварот до местото на групирањето 
да бидат снабдени со уверението за здравствената состој-
ба од став 1 на овој член. 

Ако при прегледот од ст. 1, 3 и 5 од овој член се ут-
врди дека пратката растенија е заразена со растителна бо-
лест или штетник поради кое е забрането таква пратка да 
се внесе во земјата увозничка или во земјата преку која се 
транзитира таа, надлежниот орган од став 2 на овој член 
односно сојузниот граничен инспектор за заштита на рас-
тенијата нема да издаде уверение за здравствената состој-
ба з^ извоз на таквата пратка или, во спогодба со испраќа-

чот, ќе нареди преземање и на други потребни мерки. 
Прописи за начинот на вршење на задолжителниот 

здравствен преглед од ст. 1, 3 и 5 пап овој член, како и за 
формуларите на уверението за здравствената состојба од 
став 1 на овој член, донесува функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. 

Член 30 
Увозниците, транзитерите односно превозниците се 

должни за втасувањето на пратка растенија која се увезува 
или што се претоварувало транзит и пратка средства за 
заштита на растенијата која се увезува или се претоварува 
во транзит да ја известат граничната станица за заштита 
на растенијата заради вршење на задолжителен преглед. 

Органите на царинската служба не можат да вршат 
царинење на пратката на растенија и на средства за за-
штита на растенијата односно не можат да им ги упатува-
ат тие пратки на царинење на други царинарници додека 
од сојузниот граничен инспектор за заштита на растенија-
та на граничниот премин преку кој се врши увоз не доби-
јат потврда за извршениот задолжителен здравствен пре-
глед на пратката растенија односно потврда дека за сред-
ството за заштита на растенијата е издадена дозвола за 
пуштање во промет или дека е дадена согласност од фун-
кционерот КОЈ' раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата за увозот 
на тоа средство. 

Прописи за начинот на известување за втасувањето 
на пратките од став 1 на овој член донесува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 
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Член 31 
Увозниците, извозниците и транзитерите плаќаат 

надомест за задолжителните здравствени прегледи на рас-
тенијата при увозот, извозот и транзитот и ги поднесуваат 
трошоците настанати во врска со применувањето на мер-
ките за заштита на растенијата. 

IV. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 32 
Средствата за заштита на растенијата можат да се 

пуштаат во внатрешен промет само врз основа на постоја-
на ида привремена дозвола што ја издава функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 

Во дозволата за пуштање во внатрешен промет на 
средства за заштита на растенијата се внесуваат, покрај 
другите податоци, податоци за хемиските и физичките 
својства на средствата и податоци за поблиските услови за 
нивно користење. 

Постојана дозвола за пуштање на средства за зашти-
та на растенијата во внатрешен промет се издава врз осно-
ва на резултатите од хемиско, физичко и биолошко ис-
питување на средствата во најмалку две претпријатија од-
носно две организации што ќе ги овласти функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата и позитивното мислење 
и предлогот од Комисијата за средствата за заштита на 
растенијата што се формира во сојузниот орган на управа-

, та надлежен за работи на заштита на растенијата. 
Испитување на средствата за заштита на растенијата 

од ставот 3 на овој член можат да вршат претпријатијата 
односно организациите што во поглед на опремата, уре-
дите, кадрите и објектите ги исполнуваат условите што ќе 
ги пропише функционерот кој раководи со сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на заштита на расте-
нијата. Претпријатијата односно организациите што ги 
исполнуваат тие услови ги утврдува функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата со посебно решение што се об-
јавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, за 
средства за заштита на растенијата произведени во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од актив-
ни материи од кои е произведено идентично средство за 
заштита на растенијата што веќе се наоѓа во прометот и 
за кое е издадена постојана дозвола за пуштање во промет 
тот, а во промет е најмалку три години и се покажало како 
ефикасно, или ако производителот сака да ја обнови до-
зволата чие важење престанало, може да се издаде посто-
јана дозвола само врз основа на хемиско и физичко испи-
тување за намените и под условите утврдени во дозволата 
за идентичното средство односно во дозволата за сред-
ствот,о чие важење престанало. 
, ^претпријатијата односно организациите што дале 

средство на испитување за добивање постојана или при-
времена дозвола (чл. 32 и 33) се должни за тоа да го извес-
тат сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
растенијата. Кон известувањето за давање на средство за 
испитување на претпријатијата односно на овластените 
организации се прилага еден преимерок од пријавата за 
испитување, со пропишаната документација. 

Претпријатијата односно овластените организации 
од став 4 на овој член не можат да вршат испитување на 
средствата за заштита на растенијата ако пријавата за ис-
питување, со документацијата, не ги содржи податоците 
утврдени со овој закон и со прописите донесени врз осно-
ва на овој закон. 

Член 33 
Ако средството за заштита на растенијата е произве-

дено во странство од нова активна материја и во стран-
ство добило постојана дозвола за пуштање во промет, 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та Ј1адлежен за рабати на заштита на растенијата може да 
издаде привремена дозвола за пуштање во промет на тоа 
средство во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Привремената дозвола за пуштање во промет на 
средство за заштита на растенијата во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се издава врз основа 

на физичко и хемиско испитувале во претпријатијата од-
носно во организациите од член 32 став 4 на овој закон. 

Привремената дозвола од став 2 на овој член важи 
додека средството за заштита на растенијата не се испита 
во смисла на одредбата од член 32 став 3 на овој закон, а 
најдолго две години. Важењето на привремената дозвола 
престанува ако застапникот на странскиот производител, 
во рок од 30 дена од денот на добивањето на привремена-
та дозвола, не поднесе барање за добивање на постојана 
дозвола од член 32 став 3 на овој закон. 

Средството за заштита на растенијата од став 1 на 
овој член може во текот на една година да се увезува и да 
се пушта во промет во количествата што ,се определени во 
дозволата. 

Член 34 
Барање за добивање дозвола за пуштање во промет 

на средство за заштита на растенијата може да поднесе 
претпријатието односно организацијата чијашто дејност е 
производство на средства за заштита на растенијата и ко-
ја во поглед на опремата, уредите и кадрите ги исполнува 
условите што ќе ги пропише функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата. Сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на заштита на растенијата проверува и 
утврдува дали се исполнети пропишаните услови. 

Странски производител на средства за заштита на 
растенијата може да поднесе барање за добивање на до-
звола преку претпријатието односно организацијата од 
став 1 на овој член или преку овластениот застапник во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Барањето за добивање дозвола се поднесува до сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата. , 

Подносителот на барањето за добивање на постојана 
или привремена дозвола (чл. 32 и 33) е должен кон барање-
то да приложи извештаи за резултатите од испитувањата 
на тоа средство во претпријатијата односно организации-
те од член 32 став 4 на овој закон, а странскиот производи-
тел - и заверен препис на постојаната дозвола, со превод, 
за пуштање на тоа средство во промет првенствено во сво-
јата земја или во некоја од европските земји, како и доказ 
за распоредување во листата на отрови за средството про-
изведено од нова активна материја или од квалитативно 
нова комбинација на постојните активни“ материи, соглас-
но со сојузниот пропис со кој се регулира прометот на от-
ровите. 

Прописи за начинот на издавањето на дозволата за 
пуштање во промет на средства за заштита на растенијата 
и за критериумите за оцена на ефикасноста на средствата 
за заштита на растенијата донесува функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата. 

Член 35 
Постојаната дозвола за пуштање -во промет на сред-

ства за заштита на растенијата се издава со важност од 
пет години. По исклучок, на предлог од Комисијата од 
член 32 став 3 на овој закон, функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата, зависно од својствата на одделно 
средство за заштита на растенијата, може да определи 
подолг или покус рок на важењето на дозволата. По исте-
кот на рокот на важењето на дозволата, средството за за-
штита на растенијата подлежи на повторно испитување 
односно на ревизија на дозволата заради продолжување 
на нејзиното важење. 

Со повторното испитување односно со ревизијата на 
дозволата од став 1 на ОВОЈ член се проверуваат хемиските 
и физичките својства на средството и се усогласуваат ус-
ловите за нивното користење со сознанијата до кои се до-
шло во текот на неговото применување. 

Производителот на средства за заштита на растени-
јата е должен на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата, најмалку на три месеци 
пред денот на истекот на важењето на дозволата, да му 
поднесе барање за продолжување на важењето на дозвола-
та ако е заинтересиран тоа средство и натаму да го пушта 
во внатрешен промет. Кон барањето приложува и извеш-
таи со мислење од претпријатијата односно од организа-
циите од член 32 став 4 на овој закон за резултатите од ис-
питувањето на тоа средство. Ако во тој рок не поднесе 
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барање за продолжување на важењето на дозволата, ќе се 
донесе решение за престанување на важењето на дозвола-
та. 

Ако пред денот на истекот на важењето на дозволата 
производителот на средства за заштита на растенијата од-
лучи да престане да произведува определено средство за 
заштита на растенијата и л и производството привремено 
да го запре, должен е за тоа, со образложение, да го извес-
ти сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата најмалку на три месеци пред денот 
на престанувањето на производството на тоа средство. 

Член 36 
Претпријатијата односно организациите што произ-

ведуваат или што увезуваат средство за заштита на расте' 
нијата заради пуштање во промет се должни да вршат ре-
довна контрола на секоја серија (шаржа) на тоа средство 
заради утврдување дали неговите хемиски и физички свој-
ства се во согласност со издадената дозвола за пуштање 
во промет. 

Член 37 
Ако средството за заштита на растенијата не ги ис-

полнува условите од постојаната односно од привремена-
та дозвола или ако во текот на применувањето на сред-
ството се утврди дека има негативни својства или дека 
штетно дејствува врз човекот или човековата средина, 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа^ 
та надлежен за работи на заштита на растенијата донесува 
решение за престанување на важењето на дозволата. 

Ако во текот на применувањето на определено сред^ 
ство за заштита на растенијата се утврди дека тоа не е до-
волно ефикасно за намените утврдени во дозволата за 
пуштање во промет или дека не одговара на другите усло-
ви од дозволата, функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата може да донесе решение за ограничување на при-
менувањето на тоа средство. 

Претпријатијата односно организациите што се зани-
маваат со производство, промет, користење или испитува-
ње на средства за заштита на растенијата, како и другите 
организации, органи и поединци, кои во својата работа ќе 
утврдат или узнаат дека определено средство за заштита 
на растенијата негативно дејствува врз растенијата, чове-
кот или човековата средина, должни се за тоа, без одлага-
ње да го известат сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 

Член 38 
Биолошки предиспнтувања на мострите на средства-

та за заштита на растенијата произведени од нови актив-
ни материи можат да вршат само претпријатијата однос-
но организациите кои, на предлог од надлежниот орган во 
републиката, односно во автономната покраина со реше-
ние ќе ги овласти функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата и под условите што тој ќе ги пропише. Решение-
то за овластените претпријатија односно организации се 
објавува ,во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 39 
Списокот на средствата за заштита на растенијата за 

кои е издадена дозвола за пуштање во внатрешен промет, 
за кои дозволата престанала да важи, на кои им е изменет 
називот или им е изменет називот на нивниот производи-
тел односно застапник или кооперант или чие применува-
ње е изменет/), проширено, забрането или ограничено, се 
објавува во "Службен лист на СФРЈ“. 

Член 40 
Средствата за заштита на растенијата што се увезу-

ваат подлежен на преглед на сојузниот граничен инспек-
тор за заштита на растенијата заради проверка дали е из-
дадена постојана или привремена дозвола за пуштање на 
тоа средство во промет во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, односно согласност од функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на заштита на растенијата за увоз на мостри на 
тие средства. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на 
пратките средства за заштита на растенијата што се увезу-

ваат во консигнациони складови и во слободни царински 
зони. 

Мостри на средствата за заштита на растенијата не 
можат да се внесуваат од странство заради испитување, 
заради пробно производство во домашната индустрија и 
заради демонстрадиони опити без претходна согласност 
од функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата. Во ба-
рањето за добивање на согласност, претпријатието однос-
но организацијата мора да ги наведе податоците за испра-
ќачот, називот на средствата, генеричкиот и хемискиот на-
зив на активната материја и за нејзината содржина ВО 
средството, количеството на препаратот, примачот, гра-
ничниот премин, како и за називот и седиштето на органи-
зацијата што ќе го врши испитувањето. 

Одредбата на став 3 од овој член се однесува и т 
привремениот увоз на средства за заштита на растенијата 
за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет, а со' 
кој на изречно барање од странскиот увозник ќе се трети' 
ра договореното количество на семе-или посадочен мате-
ријал кое е произведено во нашата земја и кое во целост се 
извезува во земјата чиј увозник барал третирање со тоа 
средство. ' 

Член 41 
Граѓаните не можат да внесуваат од странство сред-

ства за заштита на растенијата за сопствена употреба за 
кои не е издадена дозвола за пуштање во промет на тери-
торијата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и кои не се во оригинално пакување. 

Член 42 
Средство за заштита на растенијата може да се пуш-

ти во прометот само во оригинално пакување. 
Кон средството за заштита на растенијата што се 

пушта во промет мора да биде приложено упатство за не-
говата употреба, каренцата и работната каренца, начинот 
на уништување на средството и амбалажата, за симпто-
мите на труењето, давањето прва помош, притивотровот 
(антидотот) и лекувањето, како и за мерките за заштита 
на човековата средина, а на оргиналиото пакување на 
средството за заштита на растенијата мора да се стави 
пропишаната декларација. 

Упатството за употреба на средството мора да биде 
печатено на сите јазици и писма на народите на Југосалви-
ја и на јазиците на албанската и унгарската народност, а 
декларацијата на пакувањето - на еден од јазиците на на-
родите на Југославија, Упатството за употреба на сред-
ството за заштита на растенијата мора да биде усогласено 
со дозволата за пуштање во промет, а проспектите и дру-
гите рекламни материјали не смеат да бидат во спротив-
ност со дозволата. 

Средство за заштита на растенијата не може да се 
пушти во прометот ако истекол рокот за употреба означен 
на декларацијата. 

Прописи за начинот на декларирање на средството за 
заштита на растенијата донесува функционерот крј рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на заштита на растенијата, 

Член 43 
Средствата за заштита на растенијата можат да се 

употребуваат само за намените определени во дозволата 
за нивно пуштање во промет и на начинот определен во 
упатството за употреба на средствата за заштита на расте-
нијата. Во упатството за употреба на средствата за зашти-
та на растенијата мора да биде назначен и начинот на ни-
вната употреба на помали површини (на 100 ш2) односно 
во помали количества (во 10 1. вода). 

Времето кога средството за заштита на растенијата 
не може да се употреби односно времето од последното 
третирање до бербата или жетвата на растението (карен-
ца), како и времето во кое не се дозволени пристап и рабо-
та во полето и во затворен простор по примената на опре-
делено средство (работна каренца) се определува во дозво-
лата за неговото пуштање во промет (чл. 32 и 33). 

Списокот на утврдените каренци и работни каренци 
на активните материи во средството за заштита на расте-
нијата се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

На декларацијата и упатството за употреба на сред-
ствата за заштита на растенијата што, согласно со дозво-
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лата за пуштање во внатрешен промет (чл. 32 и 33), можат 
да се користат од воздухоплов, тоа мора видно да се озна-
чи, освен на пакувањата до 1 kg односно до 1 1. 

Надзор над спроведувањето на мерките за заштита 
на растенијата од воздухоплов врши надлежниот орган во 
републиката односно во автономната покраина. 

Член 44 
Држателите на растенијата и претпријатијата однос-

но организациите што употребуваат средства за заштита 
на растенијата се ,должни: 

1) да се грижат тие средства при употребата да не до-
јдат во вода, врз одгледувани растенија и врз земјиште кое 
не се третира со тие средства, во складови на земјоделски 
производи, во објекти за нивна преработка и објекти за од-
гледување и чување на домашни животни - ако таквата 
употреба би можела да ги загрози здравјето и животот на 
луѓего, домашните животни, рибите, пчелите, дивечот и 
другите корисни организми или да предизвика оштетува-
ње или загадување на одгледуваните растенија (контами-
нација); 

2) да не употебуваат средства за заштита на растени-
јата што се опасни за пчелите во времето кога постои нај-
голема опасност за труење на пчелите (за време на пате-
њето на растенијата) и, надоцна 48 часа пред употребата 
на средствата, на погоден начин да ги известат за тоа 
држателите на пчели и корисниците на резервати на ди-
веч. 

Држателите на растенија кои употребуваат средства 
за заштита на растенијата се должни да водат евиденција 
за третирањето на растенијата во поле и на растителните 
производи во складовите. Во таа евиденција се внесуваат 
податоци за видот и количеството на употребеното сред-
ство за заштита на растенијата и датумот на применува-
њето и датумот на бербата односно на жетвата на расте-
нијата, заради проверување дали се придржуваат кон про-
пишаните каренци. 

Член 45 
Претпријатијата односно организациите што се зани-

маваат со спроведување на мерките за заштита на расте-
нијата мораат да имаат во постојан работен однос работ-
ник со висока стручна подготовка за заштита на растени-
јата односно на растително^ производство и потребна 
опрема, како и да ги исполнуваат другите прошани усло-
ви. 

Ратоните луѓе и граѓаните можат самостојно да 
вршат дејност за сотрување на растителни болести, штет-
ници и плевели, со личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните, под условите што се утврдени со републич-
ките односно со покраинските прописи. 

Машините, воздухопловите и уредите за применува-
ње на средствата за заштита на растенијата мораат, пред 
пуштањето во промет, да бидат атестирани и снабдени со 
упатства за нивно користење. 

^ Член 46 
4 Претпријатијата односно организациите што се зани-

маваат со промет на средства за заштита на растенијата 
на големо се должни: 

1) да имаат во постојан работен однос работник со 
соодветна висока стручна подготовка за заштита на расте-
нијата односно на растително^ производство, кој ќе се 
грижи за сместувањето, чувањето и издавањето на сред-
ствата за заштита на растенијата; 

2) да имаат соодветни простории за сместување, чу-
вање и издавање на средствата за заштита на растенијата, 
што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-
-хигиенски услови. 

Член 47 
Претпријатијата односно организациите што се зани-

маваат со промет на средства за заштита на растенијата 
на мало се должни: 

1) во секоја продавница да имаат во постојан работен 
однос работник со соодветна висока стручна подготовка 
за заштита на растенијата односно на растително^ про-
изводство, кој ќе се грижи за сместувањето, чувањето и из-
давањето на средствата за заштита на растенијата и ќе им 
дава на потрошувачите упатства за начинот на уптореба 
на тие средства; 

2) да имаат соодветни простории за сместување, чу-

вање и издавање на средствата за заштита на растенијата, 
што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-
-хигиенски услови. 

Промет на средствата за заштита на растенијата од 
став 1 на овој член може да се врши само во специјализи-
рани продавници - земјоделски аптеки. 

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат 
претпријатијата односно организациите од чл. 46 и 47 на 
овој закон донесува функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата. 

Член 48 
Средствата за заштита на растенијата што, врз осно-

ва на сојузните лрописи, се сметаат за отрови, можат да се 
пуштаат во промет и да се користат ако, покрај условите 
предвидени со овој закон, ги исполнуваат,и условите пред-
видени со други сојузни прописи. 

Врз средствата за заштита на растенијата што се за-
пални се применуваат и другите cojysrfn прописи за 
држење и промет на запални материи. 

Член 49 
Производителот односно увозникот на средства за 

заштита на растенијата е одговорен за штета што ќе на-
стане поради погрешно или неточно упатство за употреба-
та на средствата. 

V. ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНА-

ТА ГРАНИЦА 

Член 50 
Здравствена контрола на растенијата во прометот 

преку државната граница и контрола на средствата за за-
штита на растенијата при увоз врши сојузниот граничен 
инспектор за заштита на растенијата во граничната стани-
ца за заштита на растенијата. 

Граничните станици за заштита на растенијата се ос-
новаат како подрачни организациони единици на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на заштита на 
растенијата, за еден или повеќе гранични премини. 

Граничните станици за заштита на растенијата ги ос-
нова, ги спојува или ги укинува Сојузниот извршен совет, 
по прибавено мислење од надлежните органи во републи-
ките и во автономните покраини. 

Член 51 
Сојузниот граничен инспе.ктор за заштита на расте-

нијата во прометот на растенијата преку државната гра-
ница и во контролата на средствата за заштита на расте-
нијата при увозот, ги има особено следните права и 
должности: 

1) да врши здравствена контрола на растенијата во 
прометот преку државната граница (увозот, извозот и 
транзитот) и да издава уверенија за здрав9твената состој-
ба на пратките на растенијата, ако е овластен за тоа; 

2) да проверува дали за средството за заштита на рас-
тенијата што се увезува е издадена постојана или привре-
мена дозвола за пуштање во промет во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија односно согласност 
за увозот на мостри на тие средства; 

3) да зема мостри од растенијата без надомест на 
вредноста на мострите, заради утврдување на здравстве-
ната состојба на пратките растенија; 

4) да врши преглед,,на деловните книг^ и исправите 
на претпријатијата односно на организациите и на пое-
динците во врска со спроведувањето на прописите за за-
штита на растенијата во промето,т преку државната гра-
ница и контрола на средствата за заштита на растенијата 
што се увезуваат; 

“ 5) да собира податоци и известувања од одговорните 
и од други лица и да сослушува сведоци и вештаци, кога е 
тоа потребно за успешното вршење на неговите работи; 

6) да поднесува кривични пријави, како и пријави за 
стопански престапи и прекршоци поради повреда на од-
редбите на овој закон; 

7) да го контролира спроведувањето на наредените 
мерки за дезинфекција и дезинсекција, како и на другите 
мерки што ги наредил врз основа на овластувањето од 
овој закон; 



Петок, 24 ноември 1989 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 - Страна 1827 

8) да нареди дезинсекција или дезинфекција на расте-
нијата што се увезуваат или транзитираат, заради спречу-
вање да се внесат во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија растителни болести или штетници, како 
и на растенијата што се извезуваат -- ако тоа го бара земја-
та увозничка; 

9) да го забрани увозот или транзитот на пратка рас-
тенија ако се утврди дека пратката е заразена со карантин-
ска растителна болест или штетник или со определена 
економски штетна растителна болест или штетник што на 
местото на увозот не може да се сотре со дезинфекција 
или дезинсекција; 

10) привремено да го одземе предметот со кој е из-
вршен стопански престап или прекршок од овој закон; 

11) да нареди преземање и на други мерки за заштита 
на растенијата, во согласност со овој закон и со обврските 
според меѓународните договори за заштита на растенија-
та. 

Член 52 
Против решението на сојузниог граничен инспектор 

за заштита на растенијата може да се изјави жалба до фун-
кционерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот 
на доставувањето на решението. 

Жалбата не го задржува извршувањето на решение-
то. 

VI. КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

И УВОЗНИЦИТЕ 

Член 53 
Контрола на средствата за заштита на растенијата 

што се наоѓаат кај производителите или увозниците зара-
ди утврдување дали им одговараат на условите од дозво-
лата за пуштање во промет или на другите услови пропи-
шани со овој закон и со прописите донесени врз основа на 
овој закон, врши сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата преку работникот кого 
за тоа ќе го овласти функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата, надлежен за работи на заштита 
на растенијата (во натамошниот текст: сојузен инспектор 
за заштита на растенијата). 

' Член 54 
Во вршењето на работите од член 53 на овој закон, 

сојузниот инспектор за заштита на растенијата има права 
. и должности: 

1) да врши контрола на средствата за заштита на рас-
тенијата што се наоѓаат кај производителите или увозни-
ците, пред нивното пуштање во прометот; 

2) да зема мостри на средствата за заштита на расте-
нијата без надомест на вредноста на мострите заради про-
верување на хемиските и физичките својства; 

3) да предлага донесување на решенија за забрана на 
пуштале во промет на средства за заштита на растенијата 
што не им одговараат на условите од дозволата за пушта-
ње во промет; 

4) да ги прегледа деловните книги и исправите на 
претпријатијата односно на организациите што произве-
дуваат или што увезуваат средства за заштита на растени-
јата во врска со спроведувањето на прописите за пуштање 
во промет на средства за заштита на растенијата; 

5) да собира податоци и известувања од одговорните 
и други лица и да сослушува сведоци и вештаци кога е тоа 
потребно за успешно вршење на неговите работи; 

6) да поднесува кривични пријави и пријави за сто-
пански престапи и прекршоци поради повреда на одредби-
те од овој закон. 

Решение за забрана на пуштањето во промет на сред-
ства за заштита на растенијата што се наоѓаат кај произ-
водителите или кај увозниците донесува, на предлог од со-
јузниот инспектор за заштита на растенијата, функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на заштита на растенијата. 

Испитувањето на мострите на средствата за заштита 
на растенијата што ги зема сојузниот инспектор за зашти-
та на растенијата го врши претпријатието односно орга-
низацијата од члеѕ? 32 став 4 на овој закон. 

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН 
НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИ-
ТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПОГЛЕД НА ИЗВРШУВА-
ЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН КОГА НЕПОСРЕДЕН НАДЗОР 
ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И ВО АВТО-

НОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 55 
Во остварувањето на одговорностите на сојузните 

органи за извршувањето на овој закон и на прописите до-
несени врз основа на овој закон, кога непосреден надзор 
над применувањето на тие прописи вршат органите во ре-
публиките и во автономните покраини, сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на заштита на растенијата 
има права и должности: 

1) на надлежните органи во републиката односно во 
автономната покраина да им дава задолжителни инструк-
ции, ако тоа во интерес на целата земја е неопходно за 
единственото применување на тие прописи; 

2) во случаите во кои надлежниот орган во републи-
ката односно во автономната покраина не ќе изврши оп-
ределена управна работа врз основа на овластувањата од 
овој закон, а неизвршувањето на таа управна работа може 
да предизвика потешки штетни последици, да ја изврши 
таа работа и за тоа да ги извести Сојузниот извршен совет 
и извршниот совет на републиката односно извршниот 6о-
вет на автономната покраина; 

3) да поведува односно да бара поведување постапка 
за утврдување на одговорноста за неизвршувањето на овој 
закон и на прописите донесени врз основа на овој закон. 

Член 56 
Ако надлежните органи во републиката односно во 

автономната покраина не ги извршуваат овој закон и про-
писите донесени врз основа на овој закон, сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на заштита на растенија-
та ќе го предупреди за тоа републичкиот односно покра-
инскиот орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата и ќе побара да ги преземе мерките со кои се 
обезбедува извршување на овој закон и на прописите доне-
сени врз основа на овој закон, определувајќи го рокот во 
кој треба да се преземат тие мерки. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
заштита на растенијата за преземените мерки од став 1 на 
овој член истиот ден ќе го извести Сојузниот извршен со-
вет којшто е должен, најдоцна во рок од три дена, да го из-
вести за тоа извршниот совет на собранието на република-
та односно извршниот совет на собранието на автономна-
та покраина. 

Ако не се обезбеди извршувањето на овој закон и на 
прописите донесени врз основа на овој закон и покрај 
предућредувањето од став 2 на овој член и преземените 
мерки односно протекот на определениот рок за презема-
ње на тие мерки, Сојузниот извршен совет преку сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на заштита на рас-
тенијата ќе го обезбеди нивното извршување. 

Истовремено со преземањето на мерките за обезбеду-
вање на извршување на овој закон и на прописите донесе-
ни врз основа на овој закон, Сојузниот извршен совет за 
тоа ќе го извести Собранието на СФРЈ, а може да пред-
ложи за преземените мерки тоа да го извести собранието 
на републиката односно собранието на автономната по-
краина и да го покрене прашањето на одговорноста на ре-
публичкиот односно на покраинскиот орган на управата 
надлежен за работи на заштита на растенијата односно на 
функционерот кој раководи со него. 

Член 57 
Надлежните органи во републиката односно во авто-

номната покраина се должни на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата да му 
доставуваат редовни извештаи за извршувањето на овој 
закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, 
како и податоци за појавата и за преземените мерки врз 
спречувањето и сотрувањето на растителните болести и 
штетници. 

Прописите за доставувањето на извештаите и пода-
тоците од став 1 на овој член ги донесува функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на заштита на растенијата. 



Страна Л866 - Број 74 , СЛУЖБЕН ЛИСТ ЈНА СФРЈ Петок, 24 ноември 1989 

VIII. ОВЛАСТУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УП-
РАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА 

Член 58 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

заштита на растенијата ги следи појавите и движењата на 
растителните болести и штетниците во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во странство и за 
тоа ги известува надлежните органи во републиката од-
носно во автономната покраина и Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Член 59 
За да се спречи внесувањето и ширењето на растител-

ни болести и штетници од други земји и за нивно сотрува-
ње во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на заштита на растенијата може: 

; 1) Да нареди ставање под постојан здравствен надзор 
на Шределен дел од границата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и спроведување во гранич-
ните општини на одделни мерки од член 5 на овој закон; 

2) да го ограничи или ,забрани ̂ увозот или транзитот 
преку територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на одделни видови растенија, ако по-
стои опасност со увозот или транзитот да можат да се вне-
сат во земјата растителни болести или штетници; 

3) да забрани на определено подрачје или на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на определено време да се одгледуваат одделни 
видови растенија; 

4) да го ограничил или забрани прометот на одделни 
видови растенија; 

5) да им го ограничи или да им го забрани на лицата 
преминувањето на државната граница ако во поголеми 
размери на граничното подрачје на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија или во соседната земја се 
појави карантинска растителна болест или штетник; 

6) да определи карантински надзор над одделни ви-
дови растенија што се увезуваат заради одгледување; 

7) да нареди организирање на стручни прегледи на 
земјиштето, објектите и растенијата во граничното под-
рачје заради откривање на карантински растителни болес-
ти и штетници. 

IX. НАДОМЕСТИ И ТРОШОЦИ 
Член 60 

Височината на надоместот за задолжителните пре-
гледи на растенијата во прометот преку државната грани-
ца (увоз, транзит и извоз) што ќе ги изврши сојузниот гра-
ничен инспектор за заштита на растенијата во граничната 
станица за заштита на растенијата, ја определува Сојузни-
от извршен совет. 

Средствата од наплетените надомести од став 1 на 
овој член се приход на федерацијата. 

Член 61 
Трошоците за испитување на средствата за заштита 

на растенијата во постапката за издавање на дозвола за 
нивно пуштање во промет (постојана и привремена), како 
и во постапката за повторно испитување ги поднесува 
претпријатието односно организацијата што го поднела 
барањето за добивање дозвола. 

Трошоците за испитување на средствата за заштита 
на растенијата што се извршени на барање од сојузниот 
инспектор за заштита на растенијата ги поднесува произ-
водителот односно увозникот на средствата од којшто се 
земени мострите заради испитување. 

X. ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗНАЦИ НА ИСПЕКТОРИТЕ 

Член 62 
Сојузниот граничен инспектор за заштита на расте-

нијата (член 51) и сојузниот инспектор за заштита на рас-
тенијата мораат да имаат легитимации со који се утврду-
ва нивното својство на сојузен инспектор, а сојузниот гра-
ничен инспектор за заштита на растенијата - и знак на 
сојузен граничен инспектор. ' 

Легитимациите и знакот од став 1 на овој член ги 
пропишува и ги издава функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на заштита 
на растенијата. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Со парична казна од 50,000.000 до 450,000,000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатието односно 
организацијата или друго правно лице: 

1) ако пушти во промет или употреби за производ-
ство на растенија семе или посадочен материјал што се за-
разени со карантинска или определена економски штетна 
растителна болест или штетник (член 8 став 1 и член 16 
став 2); 

2) ако пушти во промет растение што е заразено со 
карантински растителни болести и штетници (член 16 
став 1); 

3) ако од подрачје заразено со карантинска растител-
на болест или штетник, без задолжителен здравствен пре-
глед, испрати растение во подрачје што не е заразено со 
таа растителна болест или штетник, или ако таквото рас-
тение преку незаразено подрачје го превозува во заразено 
подрачје (член 18 став 1); 

4) ако пушти во промет средство за заштита на расте-
нијата без постојана или привремена дозвола (член 32 
став 1), или ако пушти во промет средство за заштита на 
растенијата за кое е донесено решение за престанок на 
важењето на дозволата (член 35 став 3 и член 37 став 1); 

5) ако употреби средство за заштита на растенијата 
во време кога тоа преку третираното растение штетно 
дјествува врз здравјето на луѓето или на корисните орга-
низми (член 43 став 2); 

6) ако увезе или транзитира одделни видови растени-
ја чиј увоз или транзит е ограничен или забранет, па така 
се внесува во земјата карантинска или определена економ-
ски штетна растителна болест или штетник (член 59 точка 
2); 

7) ако на определено подрачје или на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија од-
гледува растенија чие одгледување е забрането со пропис 
донесен врз основа на овој закон (член 59 точка 3); 

8) ако пушти во промет растение чие пуштање во 
промет е ограничено или забрането со пропис донесен врз 
основа на овој закон (член 59 точка 4). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5,000.000 до 25,000.000 динари и 
одговорното лице во претпријатието односно организаци-
јата или во друго правно лице. 

Член 64 
Со парична казна од 40,000.000 до 400,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатието односно 
организацијата иди друго правно лице: 

1) ако не ги изврши мерките што ги наредил над-
лежниот орган во републиката односно во автономната 
покраина од член 5 на овој закон; 

2) ако пушти во промет иди користи за сопствени по-
треби семе и посадочен материјал што не се здравствено 
прегледани (член 7 став 2); 

3) ако не ги изврши мерките наредни за сотрување и 
искоренување на карантинска или определена економски 
штетна растителна болест или штетник (член 7 став 5); 

4) ако видовите на семе определени со сојузен пропис 
ги пушти во промет или ги употреби за сопствено произ-
водство пред извршената дезинфекција или дезинсекција 
(член 8 став 2); 

5) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција или де-
ратизација на просториите за сместување, преработка или 
чување на растенијата или на средствата за превоз на рас-
тенијата Во кои е утврдена растителна болест или штет-
ник (член 10 став 1); 

6) ако во просторијата за сместување, преработка и 
чување на растенијата или во средствата за превоз на рас-
тенијата во кои е утврдено присуство на карантинска рас-
тителна болест или штетник внесува или од нив изнесува 
растенија или други предмети со кои растителната болест 
или штетникот можат да се пренесат (член 10 став 2); 

7) ако не ги уништи растенијата што се трајно загаде-
ни (контаминирани) со средства за заштита на растенија-
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та, а што не можат да се користат за други цели (член 12 
став 3); 

8) ако растенијата што се трајно загадени (контами-
нирани) со средства за заштита на растенијата ги користи 
за исхрана на луѓето или на корисните животни без сог-
ласност од надлежниот орган во републиката односно во 
автономната покраина (член 12 став 4); 

9) ако не го извести, во пропишаниот рок, надлежни-
от орган за престанувањето на производството пред денот 
на истекот на важењето на дозволата или за привремено-
то запирање на производството на средствата за заштита 
на растенијата (член 35 став 4); 

10) ако не го извести надлежниот орган за средството 
за заштита на растенијата за кое во својата работа 'ќе ут-
врди или ќе узнае дека негативно влијае врз растенијата, 
човекот или човековата средина (член 37 став 3); 

П) ако средствата за заштита на растенијата не ги 
пушти во промет во оригинално пакување, или ако ги 
пушти во промет без упатство за употреба и без пропиша-
ната декларација^, или ако упатството или декларацијата 
не ги содржат сите пропишани елементи или ако пушти во 
промет средство за заштита на растенијата на кое му исте-
кол рокот на употреба означен на декларацијата (член 42). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5.000,000 до 2О,О0О.ООО динари и 
одговорното лице во претпријатието односно во органи-
зацијата или во друго правно лице. 

Член 65 
Со парична казна од 35,000.000 до 350,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатието односно органи-
зацијата или друго правно лице: 

1) ако на декларацијата на секое пакување на семе 
што е подложено на дезинфекција или дезинсекција не би-
де означено средството со кое таа дезинфекција или дезин-
секција е извршена или не биде напишана пропишаната 
клаузула (член 8 став 3); 

2) ако неовластено дава или објавува податоци за по-
јавата на новооткриена карантинска растителна болест 
или штетник или ги дава и ги објавува без пропишаното 
упатство (член 13); 

3) ако без задолжителен здравствен преглед испрати 
посадочен материјал од објектот на кој е произведен (член 
18 став 2); 

4) ако семе од увоз пушти во промет или го користи 
за сопствени потреби пред утврдувањето на здравствената 
состојба заради декларирање (член 22 став 4); 

5) ако не изврши редовна контрола на секоја шаржа 
на средството за заштита на растенијата што ќе ја произ-
веде или што ќе ја увезе заради утврдување дали хемиски-
те и физичките својства на средството се во согласност со 
издадената дозвола за промет (член,Зб); 

6) ако видно не го означи средството за заштита на 
растенијата што може да се користи од воздухоплов или 
ако се применува од воздухоплов средство за заштита на 
растенијата што не е означено за таа цел (член 43 став 4). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 5,000.000 до 10,000.000 динари и одговор-
но то лице во претпријатието односно во организацијата 
или во друго правно лице. 

Член бб 
Со парична казна од 30,000.000 до 300,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатието односно органи-
зацијата или друго правно лице: 

1) ако во внатрешниот промет превезе растение од за-
разено подрачје без уверение за здравствената состојба, а 
здравствениот преглед на тоа растение е задолжителен 
(член 19); 

2) ако без одобрение од функционерот кој раководи 
со сојузниот орган на управата надлежен за работи на за-
штита на растенијата увезе антисеруми, живи паразити и 
предатори на инсекти, култури на габички, бактерии, ви-
руси, микоплазми и други организми и помошни средства 
за следење на присуството и бројноста на штетните орга-
низми заради испитување на биолошкото сотрување на 
штетните инсекти, нематодите и плевелот (член 28 став 3); 

3) ако врши биолошко предиспитување на средства 
за заштита на растенијата без овластување од функционе-
рот кој раководи со СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен 
за работи на заштита на растенијата (член 38); 

4) ако во проспектите и во другиот рекламен матери-

јал наведува податоци што се во спротивност со дозвола-
та (член 42 став 3); 

5) ако не ги изврши мерките што ги наредил над-
лежниот инспектор за заштита на растенијата (член 51). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 4,000.000 до 10,000.000 динари и одговор-
ното лице во претпријатието односно во организацијата 
или во друго правно лице. 

Член 67 
Со парична казна од 25,000.000 до 250,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатието односно органи-
зацијата или друго правно лице: 

1) ако увезе или транзитира пратки на растенија над-
вор од определените гранични премини (член 20); 

2) ако увезе пратка на растенија пред извршениот за-
должителен здравствен преглед на граничниот премин 
преку кој пратката се увезува (член 21 став 1); 

3) ако пратката на растенија која се претоварува во 
транзит преку Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија не ја подложи на задолжителен здравствен дре-
глед на местото на претоварот и ако врши претовар^ над-
вор од местата што се определени за промет на растенија 
преку државната граница (член 24 ст. 1 и 2); 

4) ако извезе или реекспортира пратка на растенија 
без уверение за здравствената состојба на пратката кога 
уверението е задолжително (член 29 став 1); 

5) ако увезе средство за заштита на растенијата пред 
да изврши задолжителен преглед сојузниот граничен ин-
спектор за заштита на растенијата (член 40 ст. 1 и 2); 

6) ако при употребата на средствата за заштита на 
растенијата не ги преземе мерките определени во член 44 
став 1; 

7) ако за заштита на растенијата нема работник со со-
одветна стручна подготовка во постојан работен однос 
(член 11, член 45 став 1, член 46 точка 1 и член 47 точка 1); 

8) ако ги нема потребната опрема и уреди или не ги 
исполнува другите пропишани услови (член 9, член 11 и 
член 45 став 3); 

9) ако нема соодветни простории за сместување, чува-
ње и издавање на средства за заштита: на растенијата или 
ако тие простории не ги исполнуваат пропишаните тех-
нички и санитарно-хигиенски услови (член 46 точка 2 и 
член 47 точка 2). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 3,500.000 до 9,000.000 динари и одговор-
ното лице во претпријатието односно во организацијата 
или во друго правно лице. 

Член 68 
Со парична казна од 20,000.000 до 200,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатието односно органи-
зацијата или друго правно лице: 

1) ако не го извести надлежниот орган или најблиско-
то претпријатие односно организација која има стручна 
служба за заштита на растенијата за појавата на растител-
на болест или штетник (член 6 став 1); , 

2) ако не го извести надлежниот орган за појава, ши-
рење или за опасност од натамошно ширење на растител-
ната болест или штетникот за кои ќе дознае или ако не ја 
даде бараната стручна помош при сотрувањето на расти-
телната болест или штетник (член 6 став 2); 

3) ако не ја извести граничната станица за заштита на 
растенијата за пратката растенија која се увѓезува или 
транзитира односно за пратката на средства за заштита 
на растенија која се увезува (член 30 став 1); 

4) ако внесе од странство мостри на средства за за-
штита на растенија без претходна согласност од функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на заштита на растенијата (член 40 ст. 3 и 
4); 

5) ако не води или не води уредно евиденција за тре-
тирањето на растенијата во поле или на растителните 
производи во складови од член 44 став 2. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 3,000.000 до 8,000.000 динари и одговор-
ното лице во претпријатието односно во организацијата 
или во друго правно лице. 

Член 69 
Со парична казна од 3,000.000 до 10,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединецот кој ќе изврши некое од 
дејствијата од чл. 63 до 68 на овој закон. 
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Член 70 
За стопанскиот престап или прекршокот од чл„ 63 до 

69 на овој закон може, покрај казната, да се изрече и за-
штитна мерка одземање на предметите што се употребени 
за извршување на стопанскиот престап или прекршокот 
или се прибавени односно настанале со извршување на 
стопанскиот престап или на прекршокот а со судската од-
лука со која е утврдено извршувањето на стопанскиот пре-
стап односно на прекршокот ќе се одземе и имотната ко-
рист прибавена со извршувањето на стопанскиот престап 
или прекршокот. 

Член 71 
Со парична казна од 200.000 до 600.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин ако внесе од странство сред-
ство за заштита на растенијата за кое не е издадена дозво-
ла за пуштање во промет на територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и кое не е во 
оригинално пакување (член 41). 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Прописите што се донесуваат врз основа на овласту-

вањата од овој закон ќе се донесат во рок од една година 
од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член 
ќе се применуваат прописите донесени врз основа на ов-
ластувањата од Законот за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82^ ако не се во 
спротивност со одредбите од овој закон. 

Производите што, во смисла на член 4 став 2хОд овој 
закон, се сметаат како средство за заштита на растенијата, 
а за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет до 
влегувањето на овој закон во сила, подлежат на постапка-
та за прибавување на дозвола за пуштање во промет спо-
ред одредбите од овој закон. 

Член 73 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за заштитата на растенијата од, 
болести и штетници што ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82). 

Член 74 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1151. 
Врз основа на член 36 од Законот за крајбрежното мо-

ре и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 49/87), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИСТАПОТ, МИНУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА 
СТРАНСКИ ВОЕНИ И МАУЧИОИСТРАЖУВАЧЗСИ 
БРОДОВИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува цдчинот на пристапот, ми-

нувањето, престојот и ремонтот на странски воени бродо-
ви односно странски и научноистражувачки бродови во 
крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ). 

Пристапот, минувањето, престојот и ремонтот на 
странски воени бродови и странски научноистражувачки 
бродови во крајбрежното море на СФРЈ се одобруваат под 
условите пропишани со Законот за крајбрежното море и 
епиконтиненталниот појас на СФРЈ. 

Член 2 
На странски воени бродови може да им се одобри по-

сета односно престој во луките: Риска, Сплит и Дубров-
ник. 

Посети на странски воени бродови не можат да се 
одобруваат во времето од 15 јуни до 15 септември и во де-
новите на државни празници на СФРЈ. j к 

По исклучок од одредбата на став / о д овој член, на 
странски школски воени бродови и на странски воени бро-
дови на кои се качени питомци на школи и академии на 
воената морнарица заради школско крстосуваат можат 
да им се одобруваат посети и во наведеното време. 

По исклучок од одредбите на ст. 2 и 3 од овој член, на 
странски воени бродови кои превезуваат резервни-делови 
потребни за извршување на договорен ремонт на странски 
воени и на странски научноистражувачки бродови или 
екипаж за бродови на ремонт, односно кои вршат други 
работи неопходни за извршување на ремонт, може да им 
се одобри впловување и во други југословенски луки и во 
времето во кое не можат да се одобруваат посети на 
странски воени бродови. 

Член 3 
Барањето за одобрение на посета односно престој 

или ремонт на странски воени бродови во крајбрежното 
море на СФРЈ му се доставува, по дипломатски пат, на 
Сојузниот секрет,аријат за надворешни работи најдоцна 30 
дена, а барањето на странски научноистражувачки бродо-
ви - најдоцна 60 дена пред намеруваното впловување во 
внатрешните морски води на СФРЈ. 

Член 4 
Барањето за одобрение на посета односно престој на 

странски воени бродови во крајбрежното море на СФРЈ 
треба да содржи: вид на бродот односно на бродовите во 
состав на странски воени бродови; назив и бројна ознака 
на бродот односно на бродовите во состав на странски во-
ени бродови; основни податоци за бродот односно бродо-
вите во состав на странски воени бродови (депласман, 
должина, ширина и газалиште); презиме, име и чин на ко-
мандантот на бродот односно командантот на составот 
на странски воени бродови; состав и број на членовите на 
екипажот; презиме и име, чин и функција на највисокиот 
воен старешина на бродот; лука во која се бара впловува-
ње; датум и време fta впловувањето во луката и исплову-
вањето од луката; целта односно причината на посетата; 
од каде бродот односно составот на странски воени бро-
дови доага и каде заминува по посетата; како и посебни 
барања во врска со посетата (употреба на средства за 
врска, опсег, начин на работа и дневен распоред на 
одржувањето на врските и сл.). 

Ако во посета доаѓаат два или повеќе странски воени 
бродови со иста државна припадност под команда на еден 
старешина (состав на странски разни бродови), барањето 
за одобрение на посетата односно престојот се поднесува 
за составот во целост, со податоците пропишани во став 1 
на овој член. 

Барањето за одобрение на посета односно престој на 
странски научноистражувачки брод, покрај податоците 
наведени во став 1 од овој член, треба да ги содржи прези-
мињата и имињата на научните работници кои не претста-
вуваат постојан екипаж на бродот, како и научната област 
со која се занимаваат. 

Член 5 
Одобрението за посета односно престој на странски 

воени бродови односно странски научноистражувачки 
бродови во крајбрежното море на СФРЈ го содржи видот и 
ознаката на бродот односно бродовите во состав на стран-
ски воени бродови на кои им се одобрува посета, називот 
на луката во која се одобрува посетата, датумот и времето 
на впловувањето во луката и потонувањето од луката, ка-
ко и други прашања во согласност со оваа уредба. 

Член 6 
Барањето за одобрение на ремонт на странски воен 

брод односно странски научноистражувачки брод во крај-
брежното море на СФРЈ треба да содржи: вид на бродот; 
назив и бројната ознака на бродот; основни податоци за 
бродот (депласман, должина, ширина и газалиште); пре-
зиме, име и чин на командантот на бродот; состав и број 
на членовите на екипажот; од каде доаѓа бродот; луката 
во која ќе вплови бродот и датумот на впловувањето како 
и посебните барања во врска со ремонтот. 
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Член 7' 
Одобрението за ремонт на странски воен брод однос-

но странски научноистражувачки брод во крајбрежното 
море на СФРЈ содржи: вид и ознака на бродот на кого му 
се одобрува ремонт, назив на воениот ремонтен завод од-
носно бродоградилиште во кое се врши ремонтот и други 
прашања во врска со ремонтот определени со оваа уредба. 

Брод на кого му е одобрен ремонт во крајбрежното 
море на СФРЈ не може да вплови во внатрешните морски 
води на СФРЈ пред склучувањето на договорот за ремонт. 

Член 8 
Странски воен брод. односно странски научноис-

тражувачки брод на кого му е одобрена посета односно 
престој или ремонт во крајбрежното море на СФРЈ, во 
пловидба по внатрешните морски води на СФРЈ, заради 
впловување во лука или,испловување од лука во која му е 
одобрена посета или ремонт, должен е да плови по најкра-
ток вообичаен поморски пат и без задржување. 

Бродот од став 1 на овој член е должен во пловидбата 
по внатрешните морски патишта на СФРЈ да користи пи-
лот кога со прописите на СФРЈ е определена задолжител-
на пилотажа. 

Член 9 
Странски воен брод односно странски научно-

истражувачки брод на кого му е одобрена посета или ре-
монт во крајбрежното море на СФРЈ во внатрешните мор-
ски води на СФРЈ, на позиција определена со прописите 
кои важат во луката во која впловува, качува пилот и офи-
цер за врска односно претставник на воениот ремонтен за-
вод или бродоградилиште. 

Офицерот за врска односно претставникот на воени-
от ремонтен завод го запознава командантот на бродот со 
местото за врска или вкотвување,' како и со одредбите на 
оваа уредба и со другите прописи кои важат во луката во 
која бродот впловува. 

Член 10 
Дипломатските и конзуларните претставници на 

државата на која и припаѓа странскиот воен брод што пре-
стојува во крајбрежното море на СФРЈ има право на сло-
боден пристап на бродот. 

Посетите на лица што не претставуваат бродски еки-
паж на странски воен брод кој престојува во крајбрежното 
море на СФРЈ ги уредува надлежниот воен орган во лука-
та на СФРЈ во спогодба со командантот на странскиот во-
ен брод односно на составот на странски воени бродови, 
во согласност со царинските прописи и со прописите за 
преминување на државната граница на СФРЈ. 

Организирани посети на граѓаните на СФРЈ на стран-
ски воен брод, кој престојува во крајбрежното море на 
СФРЈ, се уредуваат со програмата на посета и со спогодба 
на надлежниот воен орган во луката на СФРЈ и командан-
тот на странскиот воен брод односно \ на составот на 
странски воени бродови. 

Член И 
Излегувањето на копно на членовите на екипажот на 

странски воен брод кој престојува во крајбрежното море 
на СФРЈ се уредува со спогодба на надлежниот воен орган 
во луката на СФРЈ и командантот на странскиот воен 
брод односно на составот на странски воени бродови. 

Командантот на странски воен брод односно на сос-
тавот на странски воени бродови кои престојуваат во крај-
брежното море на СФРЈ е должен, преку офицерот за 
врска, да го запознае надлежниот воен орган во луката на 
СФРЈ со начинот на идентификација на членовите на еки-
пажот кои излегуваат на копно. 

Член 12 
Членовите на екипажот на странски воен брод однос-

но на странски научноистражувачки брод за време на пре-
стојот во крајбрежното море на СФРЈ се должни во целост 
да се придржуваат кон прописите што важат во СФРЈ. 

Член 13 
Надлежниот воен орган на СФРЈ може, на барање од 

командантот на странски воен брод односно на составот 
на странски воени бродови или научноистражувачки бро-
дови да дозволи вршење на следните дејности, и тоа: 

1) употреба на невооружени чамци во границите на 
луката односно котвиштето за потребите на превозот; 

2) употреба на нуркачи во луката и на котвиштето 
само за потребите на преглед на подводниот дел на бро-
дот; 

3) слегување на дел од екипажот во строј заради уче-
ство во давање почест. 

Член 14 
Надлежниот воен орган на СФРЈ ќе побара од коман-

дантот на странски воен брод односно на составот на 
странски воени бродови или на странски научноис-
тражувачки брод кој не се придржува кон одредбите на 
оваа уредба и кон други прописи на СФРЈ да се придржува 
кон тие прописи и ќе го извести за повредите на прописите 
надлежниот орган на СФРЈ. Ако и по барањето командан-
тот на странски воен брод односно на составот на стран-
ски воени бродови или на странски научноистражувачки 
,брод не обезбеди да се спречат повредите на наведените 
прописи, надлежниот воен орган ќр поведе постапка за от-
каз на престојот на странскиот воен брод односно на сос-
тавот на странски воени бродови или на странски научно-
истражувачки брод. 

Постапката за откажување^ на престојот задолжител-
но ќе се поведе ако странски воен брод односно странски 
научноистражувачки брод за време на престојот во крај-
брежното море на СФРЈ: 

1) извршува смртна казна; 
2) врши вежба или обука со оружје од кој и да е вид; 
3) собира известувања или податоци кои можат да к 

штетат на одбраната или безбедноста на СФРЈ; 
4) врши пропагандна дејност од кој и да е вид со ко-

ја се нанесува штета на угледот, одбраната или безбеднос-
та на СФРЈ; 

5) овозможува полетување од бродот слетување или 
прифаќање на бродот на каков и да е воздухоплов; 

6) лансира, од бродот спушта или прифаќа на бро-
дот каков и да е воен уред; 

7) натоварува или растоварува стоки, пари или качу-
ва луѓе спротивно на царинските, даночните, здравствени-
те и други прописи на СФРЈ или на прописите за влегува-
ње и престој на странци во СФРЈ; , 

8) врши намерно или секое друго позначително зага-
дување на морето или околината; 

9) врши риболов или лов на други живи суштества 
во морето; 

10) врши какво и да било истражување или мерење; 
11) работи врз неовластено вклучување во кој и да е 

систем на комуникации или некој друг систем или уреди 
на СФРЈ; 

12) врши друга дејност што не е предвидена со про-
грамата на престојот на бродот. 

Член 15 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи за от-

казот на престојот на странски воен брод или странски на-
учноистражувачки брод во крајбрежното море на СФРЈ, 
по дипломатски пат, ја известува владата на државата на 
која ft припаѓа бродот. 

Странски воен брод односно странски научноис-
тражувачки брод на кого му е откажан престојот во крај-
брежното море на СФРЈ, е должен да го напушти крај-
брежното море на СФРЈ во рокот определен со актот со 
кој му е откажан престојот. 

Член 16 
Органот надлежен за работи на безбедноста деа пло-

видбата во луката кој ќе прими известување дека странски 
воен брод односно состав на странски воени бродови или 
странски научноистражувачки брод бил присилен поради 
виша сила односно неволја на море да се засолни во внат-
решните морски води на СФРЈ, должен е за тоа да го из-
вести надлежниот воен орган. 

Известувањето од став 1 на овој член, по можност, 
треба да ги содржи податоците од член 5 на оваа уредба. 

Ако бродот од став 1 на овој член не исплови кога ќе 
престанат причините поради кои се засолнал во внатреш-
ните морски води на СФРЈ, органот надлежен за работи 
на безбедноста на пловидбата во луката ќе го извести без 
одлагање надлежниот воен орган. 
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Член 17 
Одредбите на оваа уредба не се применуваат за време 

на непосредна воена опасност и за време на воена состој-
ба. . 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за пристапот, пловидбата и пре-
стојот на странски воени бродови во територијално^ мо-
ре и внатрешните морски води на Федеративна Народна 
Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/50). 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

'објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 725 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1152. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88,41/89, 46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А . 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАЗНЕНАТА КАМАТА НА ИЗ-
НОСОТ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ КОЈ НЕ Е ПЛА-

ТЕН ВО РОКОТ ПРОПИШАН СО ЗАКОН 

Член 1 
На износот на данокот на промет кој не е платен во 

рокот пропишан со закон се плаќа казнена камата по стап-
ка од/б% ̂ дневно за секој ден на задоцнување. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од д!енот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 733 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет -

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1153. 
\ 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

на производите во прометот на големо односно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89, 23/89 и 24/89) 
чие што важење е продолжено со Одлуката за про-
должување на важењето на Одлуката за начинот на фор-
мирање на цените на ,производите во прометот на големо 
односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89), во 
точка 1 во табелата гранката 0102 групата 01020 Произ-
водство на јаглен: сите производи се брише. 

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи -
група 01191 подгрупа 011910 Производство на лекови и 

фармацевтски хемикалии, зборовите: „лековите кои со Ре-
шението за одобрување на пуштање на лекови во промет 
можат да се издадат без лекарски рецепт, (член 3 од Пра-
вилникот за начинот на пропишување и издавање на леко-
ви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/87) и“ се бришат. 

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

Е. п. бр. 728 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Живко Преш, с. р. 

1154. 
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 републики 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 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
1. Се продолжува важењето од Одлуката за начинот 

на формирање на цените на производите од увоз 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89, 23/89 и 74/89) 
чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжува-
ње на важењето на Одлуката за начинот на формирање на 
цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 32/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 732 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1155. 
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 со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНАНА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАГНА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88, 17/89, 23/89, 
38/89 и 51/89) во точка 1 став 1 бројот: „1.992" се заменува 
со бројот: „4.360". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се 
применува од 1 декември 1989 година. 

Е. п. бр. 734 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 
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1156. 
Врз основа на член 53 од Законот за основите на сис-

темот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на 
. СФРЈ“, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИЗНОСИТЕ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТА ЗА ШТЕТИ НАПРА-

ВЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УПОТРЕБА НА 
МОТОРНО ВОЗИЛО 

1. Во Одлуката за определување на износите на кои 
мора да се договори осигурување од одговорноста за ште-
ти направени на трети лица при употреба на моторно воз-
ило („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/76, 39/83, 49/86, 
51/88, и 36/89) во точка 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„1) 2.400,000.000 за автобуси и товарни возила; 
2) 1.200,000.000 за други моторни возила“. 
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 736 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1157. 
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 сорет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за давање 
согласност на цените на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 23/89), чиешто важење е про-
должено со Одлуката за продолжување на важењето на 
Одлуката за давање согласност на цените на определени 
производи, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 го-
дина. 
Е. п. бр. 730 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Преш, с. р. 

1158. 
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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 
на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/88, 9/89 и 23/89) чиешто важење е продолжено со Од-
луката за продолжување на важењето на Одлуката за на-
чинот на формирање на цените на производите од увоз 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89) во точка 1 во табела-

та гранката 0102 групата 01020 Производство на јаглен: 
сите производи се брише. / 

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи, 
група 01191 подгрупа 011910 Производство на лекови и 
фармацевски хемикалии зборовите: „на лекови што со Ре-
шението за одобрување на пуштање на лекови во промет 
можат да се издаваат без лекарски рецепт, (член 3 од Пра-
вилникот за начинот на пропишувањето и издавањето на 
лекови - („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/87) и“ се бри-
шат. 

2. Оваа одлука ,влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 729 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко ЈПрегл, с/р. 

1159. 
Врз основа на член 62, а во врска со чл. 60 и 61 од За-

конот за основите на системот за осигурување на имоти и 
лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ИЗНОСИТЕ НА КОИ КОРИСНИЦИТЕ, ОДНОСНО 
СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ МОРААТ 
ДА СЕ ОСИГУРААТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ 

ШТО ВОЗДУХОПЛОВОТ МОЖЕ ДА ГИ 
ПРИЧИНИ 

1. Во Одлуката за определување на износите на кои 
корисниците, односно сопствениците на воздухоплови мо-
раат да се осигураат од одговорност за штети што возду-
хопловот може да ги причини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 26/77, 76/88 и 36/89) во точка 1 одредбата под 1 прва 
алинеја бројот: „280,000.000" се заменува со бројот: 
„840,000.000". 

Во втората алинеја бројот: „280,000.000" се заменува 
со бројот: „840,000.000" а бројот: „220.000" - со бројот: 
„660.000". 

Во третата алинеја бројот: „1.380,800.000" се замену-
ва со бројот: „4.140,000.000" а бројот: „140.000" - со бро-
јот: „420.000". 

Во четвртата алинеја бројот: „3.320,000.000" се заме-
нува со бројот: „9.960,000.000", а бројот: „84.000" - со бро-
јот: 252.000". 

Во петтата алинеја бројот: „5.826,000.000" се замену-
ва со бројот: „17.478,000.000", а бројот: „54.000" - со бро-
јот: „162.000". 

Во одредбата под 2 во првата алинеја бројот: 
„25,680.000" се заменува со бројот: „77.040.000". 

Во втората алинеја бројот: „51,400.000" се заменува 
со бројот: „154,200.000". 

Во третата алинеја бројот: „205,530.000" се заменува 
со бројот: "616,590.000. 

2. Во точка 3 став 1 одредба под 1 бројот: 
„256,912.000" се заменува со бројот: „770,736.000". 

Во одредбата под 2 бројот: „1.105,000.000" се замену-
ва со бројот: „3.315,000.000". 

Во одредбата под 3 бројот: „3.315,000.000" се замену-
ва со бројот: „9.945,000.000". 

Во одредбата под 4 бројот: „5.525,000.000" се замену-
ва со бројот: „16.575,000.000". 

Во одредбата под 5 бројот: "8.250,000.000" се замену-
ва со бројот: „24.750,000.000". 

Во одредбата под 2 бројот: „60,000.000" се заменува 
со бројот: „180,000.000". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 735 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

\ 
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1160. 
Врз основа на член 48 од Законот за основите на сис-

темот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/76) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА 
ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТ-
НИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА 

НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 
1. Во Одлука та за определување на најниските осигу-

рени суми на кои мора да се договори осигурување за еден 
патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/81, 67/84, 24/86, 79/87, 
72/88 и 36/89) во точка 1 одредба под 1 бројот: 
„30,000.000", се заменува со бројот: „90,000.000". 

Во одредбата под 2 бројот: „60.000.000" се заменува 
со бројот: „180,000.000". 

Во одредбата под 3 бројот: „15,000.000" се заменува 
со бројот: „45,000.000". 

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

Е. п. бр. 737 
24 ноември 1989 година 
Белград ' 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1161. 
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 

ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО 
ОДНОСНО НА МАЛО 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на производите во прометот на 
големо односно на мало, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/88, 9/89, 23/89, 24/84 и 74/89) чиешто важење е про-
должено со Одлуката за продолжување на важењето од 
Одлуката за начинот на формирање на цените на произво-
дите во прометот на големо односно на мало („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 32/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 го-
дина. 

Е. п. бр. 731 
24 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

1162. 
Врз основа на член 76 ст. 4 и 5 од Законот за надво-

решнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИНСКИТЕ, ДАНОЧНИТЕ И ДРУ-

ГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Претпријатијата и другите правни лица и нивните 
форми на здружување што вршат стопанска дејност (во 
натамошниот текст: претпријатијата), кога ќе наплатат 

девизи, по основ на извоз на стоки од домашно производ-
ство и дадени услуги на странски лица и на домашни и 
странски лица во меѓународниот сообраќај, остваруваат 
права на поврат на даночните, царинските и другите да-
вачки, како и на други мерки за поттикнување од член 76 
на Законот за надворешно трговското работење (во ната-
мошниот текст: права на поврат) на начинот што е пропи-
шан со оваа одлука. I 

2. Претпријатијата остваруваат права на поврат и ко-
га извозот на стоки и услуги ќе го наплатат преку конто-
корентна сметка и девизна сметка во странство, кога изво-
зот на стоки и услуги ќе го наплатат со увоз на стоки и 
услуги и со пребивање на долговите со побарување ако 
тоа пребивање се врши. со купувачи од земји каде што е 
отежнато плаќањето, како и кога ќе наплатат аванси и ќе 
остварат други меѓунаплатн за извоз на производи од 
гранките 0114, 0115, 0116 и О П 7, под услов да не користат 
ослободување од плаќање царина врз основа на член 50 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 
и 70/89). 

3. Правата на поврат се остваруваат ако наплатата е 
извршена во девизи што се предмет на купување и про-
дажба на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот де-
визен пазар, како' и во египетски пресметковен долар, 
трстјанска лира, горинка лира, албански пресметковен до-
лар и индиска рупија, во клириншки девизи остварени со 
извоз по меѓудржавни аранжмани со земјите на СЕВ (при-
лози бр. 1 и 1а), во динари наплатени за услуги на превоз 
на стоки и патници на странски релации, во динари напла-
тени за превоз на стоки од определени земји до југосло-
венската граница, динари што се наплатуваат според член 
55 став 1 од Законот за девизното работење, во динари 
што потекнуваат од замена на девизи според методологи-
јата утврдена во смисла на член 78 од Законот за надво- -
решнотрговското работење, во динари наплатени од оси-
гурителна организација за стоки што по извозното цари-
нење се оштетени или уништени и во динари што домаш-
на банка ќе им ги исплати по посебен меѓудржавен или 
меѓубанкарски аранжман на извозниците за извршен извоз 
на стоки и услуги. 

4. Под извезени стоки, во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, се подразбираат стоки кои се: 

1) оцаринети и ја преминале царинската линија; 
2) оцаринети и сместени во царински склад или ставе-

ни под царински надзор по налог на купувачот; 
3) оцаринети, во извозот оштетени или уништени, а 

вредноста на тие стоки е наплатена од домашни осигуру-
вачи; 

4) оцаринети во смисла на член 23 став 2 од Законот 
за надворешнотрговското работење. 

5. Под стоки од домашно производство, во смисла на 
точка 1 од оваа одлука, се подразбираат стоки произведе-
ни во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и индустриски отпадоци и нуспроиззоди4 освен 
старо железо, стари крпи, стара хартија и кршено стакло. 

6. Под услуги, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се 
подразбираат услугите од член 32 стар 2 од Законот за 
надворешнотрговското работење, освен услугите на заста-
пување на странски лица и услугите на факторинг и фи-
нансиски инженеринг, под услов услугите да се наплатени 
во девизи од точка 3 на оваа одлука и претпријатијата да 
се регистрирани за вршење на тие услуги. 

7. Основица за остварување на правата на поврат за 
извоз на стоки претставува динарската противвредност на 
девизите наплатени за извезените стоки сведена на пари-
тет франко југословенска граница или франко лука Солун “ 
односно ФОБ југословенска лука, или ФОБ лука Солун 
(во натамошниот текст: југословенска граница), како и ди-
нарите наплатени во смисла на точка 3 од оваа одлука. 

Основица за остварување на правата на поврат за из- ̂  
воз на услуги претставува динарската противвредност на 
девизите наплатени за извршените услуги, намалена за 
странските трошоци (провизиите на странските агенции,^ 
банкарските провизии во странство, трошоците за осигу-
рување и сл.), како и динарите наплатени во смисла на 
точка 3 од оваа одлука. 

Основицата за остварување на правата од ст. 1 и 2 на 
оваа точка се утврдува со примена на средните курсеви на 
странските валути утврдени на Меѓубанкарскиот состанок 
на единствениот девизен пазар што важат: 

1) за наплати по редовен извоз на стоки - по курсот 
што важел на денот кога е извршена наплатата; 
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2) за работи по кои наплатата се врши преку контоко-
рентна сметка - по курсот што важел на денот кога е из-
вршена наплатата на побарувањата на контокорентната 
сметка; 

3) за наплати преку девизна сметка во странство - по 
курсот што важел на денот кога девизите се одобрени на 
сметката на претпријатието во странство; 

4) за работи по кои е одобрено извозот на стоки и ус-
луги да се наплатува со увоз на стоки и услуги, по курсот 
што важел на денот кога е извршено увозното царинење 
на стоките со кои се наплатува извозот односно по курсот 
што важел на денот кога е извршена услугата со која се 
наплатува извозот; 

5) за извоз за кој е издадено одобрение за пребивање 
на долговите и побарувањата со странство - по курсот 
што важел на денот кога е издадено одобрението за преби-
вање на долговите и побарувањата; 

6) за примени аванси и меѓунаплати остварени пред 
извозот на производи од гранките 0114, 0115, 0116 и 0117, 
по курсот што важел на денот на наплатата; 

7) за наплати на извоз на стоки и услуги на кредит -
по курсот што важел на денот на наплатата на ануитети-
те. 

8. Претпријатието, кога со извоз на стоки и услуги ќе 
ги наплати девизите и динарите од точка 3 на оваа одлука, 
има право на поврат по стапките што се дадени во прило-
гот бр. 2. 

На динарската противвредност на девизите наплате-
ни за извезени стоки односно за дадени услуги се примену-
ваат стапките за поврат на царината и на другите давачки 
по групите на дејности на кои им припаѓаат претпријати-' 
јата чии стоки се извезуваат односно кои ги дале тие услу-
ги. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се применува 
врз извозот на стоки за чие производство увозот на суро-
вини и репродукционен материјал е ослободен од плаќање 
на царина врз основа на член 50 од Царинскиот закон. 

Претпријатието регистрирано за снабдување на 
странски бродови има право на поврат на царината и дру-
гите увозни давачки по стапка од 0,39% на девизите оства-
рени со продажба на храна, пијалаци и бродско-технички 
материјали потребни за тековното одржување (бои, шајки, 
детерџенти и друго). Тоа претпријатие не може да го ос-
твари правото од став 1 на овцд точка. 

9. Претпријатието што ќе оствари девизен прилив по-
голем од 5 милиони САД долари годишно може, по исклу-
чок од одредбите на точка 8 од оваа одлука, да оствари 
ефективен поврат на царината (поврат на фактички плате-
ната царина и увозните давачки) под услов при увозот во 
увозната царинска декларација да наведе дека по тој увоз, 
кој во целост или делумно е наменет за производство за 
извоз, ќе бара ефективен поврат на царината во реалната 
вредност на средствата. 

Со барањето за ефективен поврат на царината прет-
пријатието е должно да приложи спецификација на извезе-
ните стоки за Koir се бара ефективен поврат на царината со 
податоци за вредноста на домашната и увозната компо-
нента на тие стоки и на износот на платената царина за 
увозните компоненти, увозна и извозна царинска деклара-
ција, како и пресметка на износот на повратот на царина-
та. 

10. Претпријатието што ќе ги наплати извезените 
стоки во ,согласност со одредбите од точ. 2 и 3 на оваа од-
лука има право на поврат на дел од платената возарина во 
поморскиот, речниот, речно-поморскиот и воздушниот 
превоз по стапка од: 

1) 5% од износот на платената возарина за превоз од 
југословенските луки, или од луката Солун односно од ју-
гословенските пристаништа до странските дуки или при-
станишта и од југословенските аеродроми до странските 
аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 3; 

2) 15% од износот на платената возарина за превоз од 
југословенските дуки или од луката Солун до истоварните 
дуки односно од југословенските аеродроми до странски-
те аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 4; 

3) 15% од износов на платената возарина за превоз на 
дневен и неделен политичко-информативен печат, книги, 
списанија, филмови и детски, младински и локални весни-
ци, при што не може да ги користи и правата според од-
редбите под 1 и 2 од оваа точка. 

Ако превозот се врши врз основа на транспортен до-
кумент за директен превоз на стоки од југословенските лу-
ки за натовар или од луката Солун до местото на испора-

ката на стоките на куповачот во земјите наведени во при-
логот бр. 5, повратот на дел од платената возарина ќе се 
врши и за дел од превозот на стоките извршен со друмски 
и железнички превозни средства, во височина од 5% ако 
стоките се извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 
3 односно во височина од 15% ако стоките се извезуваат во 
земјите наведени во прилогот бр. 4. 

11. Претпријатието кога ќе наплати девизи и динари 
од точ. 2 и 3 на оваа одлука за извоз на стоки во земјите во 
развој наведени во прилогот бр. 5 има право на поврат на 
15% од платената возарина во друмскиот, железничкиот, 
воздушниот, речниот, речно-поморскиот и поморскиот со-
обраќај, за превоз на стоки од југословенската граница до 
одредиштето на купувачот, вклучувајќи го и директниот 
превоз на стоки по основ на транспортен документ. 

Правата од став 1 на оваа точка можат да ги корис-
тат претпријатиајта што не го искористиле правото од 
точка 10 на оваа одлука, 

Под возарина, во смисла на точка 10 став 1 од оваа 
одлука и став 1 од оваа точка, се подразбираат: надомес-
тот за продолжено време на натоварот и истоварот на 
стоки (преку стојница), надоместот за затруеност на лу-
ката (congestion surcharge) надоместот за промена на цени-
те на горивото (bunker adjustment factor) и надоместот за 
промена на односите на валутите (currency adjustment fac-
tor). 

12. Претпријатието што ќе увезе стоки од определени 
земји наведени во прилогот бр. 5 има право на поврат на 
15% од износот на платената возарина, и тоа од луката на 
натоварот до југословенската граница, или до луката Со-
лун, односно од аеродорм на односната земја до југосло-
венски аеродром, кој се исплатува само ако претпријатие? 
то склучило договор за увоз со продавач од земјите наве-
дени во прилогот бр. 5. 

Ако стоките се превезуваат врз основа на транспор-
тен документ за директен превоз на стоки, правото на по-
врат на 15% од платената возарина, во смилса на став 1 од 
ова аточка, се остварува за дел од превозот на стоки из-
вршен со друмски или железнички превозни средства. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, 
правото на поврат на 15% од износот на платената возари-
на може да се оствари и кога стоките се увезуваат од зем-
јите наведени во прилогот бр. 5, а договорот за увоз на тие 
стоки е склучен со продавач од СССР, ако плаќањето се 
врши преку клириншка сметка. 

13. Претпријатието што ќе извезе и наплати произво-
ди ад областа на земјоделството и прехранбената индус-
трија во согласност со извршувањето на програмите за из-
воз што ги донесуваат производителите и извозниците за 
одделни групи производи во рамките на соодветните фон-
дови на агроиндустрискиот комплекс има право на додат-
но поттикнување на извозот. 

Додатното поттикнување на извозот од став 1 на 
оваа точка за групите на производи опфатени со соодве-
тен фонд изнесува, и тоа: 

Реден 
број Назив на фондот 

Стапка на 
додатното 

поттикнува-
ње 

1. За Фондот за унапредување на производ-
ството и пласманрт на добиток и доби-
точни преработки 21,00% 

2. За Фондот за унапредување на извозот 
на риби и на преработки од риби и за 
развој на морското рибарство 17,30% 

3. За Фондот за унапредување на производ-
ството и извозот на вино и други алко-
холни пијалаци 20,30% 

4. За Фондот за унапредување на надвореш-
нотрговскиот промет на тутун и тутун-
ски преработки 17,30% 

5. За Фондот за хмељ 9,00% 
6. За Фондот за стимулирање на извозот на 

жито и преработки од жито 8,60% 
7. За Фондот за овошје и зеленчук 16,30% 
8. За Фондот за унапредување на производ-

ството и пласманот на производи на ин-
дустријата на шеќер 8,00% 

: 1— 
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Средствата остварени во смисла на став 2 од оваа 
точка, во согласност со динамиката на остварувањето на 
наплатата на извршениот извоз од програмите, се распо-
редуваат на конкретни производители односно извозници, 
во согласност со правилата утвредни во рамките на фон-
довите. Со тие правила може да се утврди дел од средства-
та за додатно поттикнување на извозот да се насочи за по-
критие на дел од трошоците за пропаганда на земјодел-
ско-прехранбените производи на странскиот пазар. 

Претпријатието од агроиндустрискиот комплекс што 
ќе извезе стоки преку Сојузната дирекција за резерви на 
производи со посебна намена ги остварува правата од 
оваа точка преку тие фондови и според правилата на тие 
фондови. 

Фондовите од став 2 на оваа точка ги доставуваат 
своите програми за извоз до 1 декември тековната година 
за наредната година до Сојузниот секретаријат за економ-
ски односи со странство. 

Покрај програмите од став 5 на оваа точка, фондови-
те ги доставуваат, во рок од 30 дена од денот на истекот 
на секое тримесечје, до Сојузниот секретаријат за економ-
ски односи со странство и следните извештаи: 

1) извештај за извршувањето на програмата за извоз; 
2) извештај за потрошените средства за додатно по-

ттикнување на извозот кое се исплатува преку тие фондо-
ви; 

3) извештај за извезените производи со просечните 
стапки на реализираните поврати и на додатното поттик-
нување; 

4) извештај за претпријатијата кои извршиле извоз и 
го наплатиле додатното поттикнување. 

Фондовите од став 2 на оваа точка, покрај програми-
те и извештаите од ст. 5 и 6 на оваа точка, ги доставуваат 
до Сојузниот секретаријат за економски односи со стран-
ство и правилата врз основа на кои се утврдува височина-
та на додатното поттикнување, како и ажурни извештаи за 
височината на странските увозни бариери за земјоделски-
те и прахранбените производи. 

14. Барањето за остварување на правата од оваа од-
лука претпријатието го поднесува до народната банка 
надлежна според седиштето на претпријатието што ги из-
везло стоките односно според седиштето на претпријатие-
то што ја дало услугата. 

15. Ако надлежната народна банка утврди неправил-
ности во поднесеното барање и во документацијата, ќе го 
повика подносителот на барањето да ги одиграни тие не-
правилности во определен рок кој не може да биде подолг 
од 60 дена. 

Надлежната народна банка со решение го одбива ба-
рањето ако врз основа на поднесената документација ут-
врди дека претпријатието не ги исполнува условите за ос-
тварување на правата од оваа одлука. 

Против решението од став 2 на оваа точка може да се 
изјави жалба до Народната банка- на Југославија. 

16. Надлежната народна банка утврдува дали се ис-
полнети условите за остварување на правата од оваа одлу-
ка, изоставува налози за плаќање врз товар на посебната 
сметка на Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство која се води кај Службата на општественото 
книговодство - Белград во корист на жиро-сметката ца 
производителот односно на сопственикот на стоките или 
на давателот на услугите, а по нивно овластување во ко-
рист на претпријатието - извозник, и ги доставува до 
Службата на општественото книговодство на Југославија 
на извршување. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за 
извоз на земјоделски и прахранбени производи надлежна-
та народна банка испоставува два налога: едниот во ко-
рист на жиро-сметката на производителот, во смисла на 
став 1 од оваа точка, а другиот - во корист на сметката на 
соодветниот фонд за агроиндустрискиот комплекс со при-
мена на стапката на додатното поттикнување за тој фонд 
од точка 13 став 2 на оваа одлука. v 

17. Народната банка на Југославија го пропишува об-
разецот за поднесување на барањето и другата документа-
ција за остварување на правата од оваа одлука, го контро-
лира спроведувањето на одредбите од оваа одлука и ја 
обезбедува нејзината единствена примена. 

18. Прилозите бр. 1 до 5 се отпечатени кон оваа одлу-
ка и претставуваат нејзин составен дел. 

19. Стапките за поврат на царината и увозните давач-
ки од прилогот бр. 2 се применуваат на наплатите на изво-
зот што се остварени до 31 декември 1989.година, а од 1 ја-

нуари 1990 година ќе се применуваат стапките утврдени 
врз основа на податоците за платената царина и другите 
увозни давачки во 1988 година. 

20. Оваа одлука се однесува на наплатите на извозот 
на стоки и услуги остварени од 1 декември 1989 година, а 
одредбите од точка 9 ќе се применуваат од 1 јануари 1990 
година. 

21. Со денот за влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за враќање на даночните, 
царинските и другите давачки и за други мерки за поттик-
нување на извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88, 
51/88, 10/89 и 29/89). 

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

Е. п. бр. 724 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Прилог бр. 1 
С П И С О К 

НА МЕЃУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ НА СФРЈ И 
ЗЕМЈИТЕ НА СЕВ 

ЧССР 1. Спогодба помеѓу Владата на СФРЈ и Вла-
дата на ЧССР за соработка во областа на 
обоената металургија, склучена на 15 мај 
1965 година - „М" аранжман. 

2. Рамковен договор за долгорочна економ-
ска соработка во областа на производ-
ството, преработката и испораката на 
цинк, олово, кадмиум и сребро и на про-
изводи од преработка врз база на тие ме-
тали, склучен на 5 декември 1974 година, 
со кој се согласи Сојузниот извршен со-
вет на 3 април 1975 година - „НК" 
аранжман. 

ГДР 1. Спогодба помеѓу Владата на СФРЈ и Вла-
дата на ГДР за обезбедување на долго-
рочна испорака на алуминиум од СФРЈ 
во ГДР и на долгорочно купување на алу-
миниум од страна на ГДР, потпишана на 

, 29 јули 1970 година - „АЛУ" аранжман. 
2. Генерален договор за одобрување на кре-

дит за изградба на електролиза на цинк 
во Комбинатот „Трепча“, како и за долго-
рочни испораки на цинк и полупроизводи 
од цинк од СФРЈ во ГДР, склучен на 14 
февруари 1975 година - „Цинк 
аранжман“. Гаранција за тој аранжман 
даде Извршниот совет ц,а Собранието на 
САП Косово. 

3. Генерален договор за одобрување на кре-
дит за изградба на рудникот на бакар 
„Бучин“, како и за долгорочни испораки 
на бакар од СФРЈ во ГДР, склучен на 4 
март 1976 година „Бакар аранжман Бу-
чин“. Гаранција за тој аранжман даде Из-
вршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

СССР 1. Долгорочна спогодба за стопанска и на-
учно-техничка соработка помеѓу СФРЈ и 
СССР од 1981 до 1990 година, склучена 
на 24 септември 1980 година. 

Прилог бр. 1а 
С П И С О К 

НА ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ ИЗВОЗОТ ВО ЗЕМЈИТЕ 
СО КЛИРИНШКИ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ СЕ ИМА 

ПРАВО НА ПОВРАТ 

А. СТОКИ ШТО СЕ ИЗВОЗУВААТ ВО ЧССР И ГДР 
СПОРЕД МЕЃУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ 

лен 1 армцжн ирој, 
Jjr. ознака па Ца- Наименување на стоките 
^ римската тарифа 
1 7106.91 Сребро необработено 
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1 2 3 

2 7106.92 Сребро^фо форма на полупроизвод 
(жица) 

3 7402.001 Суров блистер-бакар 
4 7403.11 Рафиниран бакар во катоди и секции 

на катоди 
5 7408.1 Жица од рафиниран бакар 
6 7409.1 Ленти од рафиниран бакар 
7 7409.2 Ленти од месинг 
8 7410.1 Бакарни и месингани фолии 
9 7411.10 Цеви од рафиниран бакар 
10 7411.21 Цевки од месинг 
11 7601.10 Алуминиум нелегиран 
12 7604.29 Прачки и профили од легури на алу-

миниум 
13 7605.1 Жица од нелегиран алуминиум 
14 7606.11 Плочи, лимови и ленти од нелегиран 

алуминиум 
15 7606.12 Ленти од легури на алуминиум 
16 7606.92 Плочи, лимови и ленти од легиран 

алуминиум 
17 7608.20 Цевки од легиран алуминиум 
18 7801.10 Рафинирано олово 
19 79.01 Цинк суров 
20 79.03 Прашина, прав и лушпи од цинк 
21 7905.00 Цинк-аноди 
22 7907.90 Цинк-рондели и одливки 
23 81.07 Кадмиум 

В. СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВО СССР СПОРЕД 
МЕЃУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ 

Тарифен број, 
Реден ознака на 
број Царинската та-

рифа 
Наименува,ње на стоките 

1 2818 

2 3906.90 

3 7402.2 

7403.12 

7403.13 

7403.21 

7407f10 

7407.21 

7408.1 
7408.2 
7409.1 

7409.2 

7410.1 

7410.2 

7411.10 
7411.21 

7413 

Алуминиум-оксид (вклучувајќи веш-
тачки корунд); алуминиум-хидроксид 
Акрилни полимери во примарни фор-
ми - други 
Нерафинирани бакар; бакарни аноди 
за електролитичка рафинација . 
Рафиниран бакар и легури на бакар, 
сурови - валавнички гредички 
Рафиниран бакар и легури на бакар, 
сурови валавнички трупци 
Рафиниран бакар и легури на бакар, 
сурови - легури на бакар и цинк (ме-
синг) 
Прачки и профили од рафиниран ба-
кар 
Прачки и профили од легури на бакар 
и цинк (месинг) 
Жица од рафиниран бакар 
Жица од легури на бакар 
Плочи,' лимови и ленти од бакар со 

' дебелина над 0,15 mm - од рафиниран 
бакар 
Плочи, лимови и ленти од легури на 
бакар и цинк (месинг) со дебелина над 
0,15 mm 
Бакарни фолии (вклучувајќи и печате-
ни или со подлога од хартија, картон, 
пластична маса, или слични материја-
ли) со дебелина до 0,15 mm (не смета-
јќи ја подлогата) - без подлога 
Бакарни фолии (вклучувајќи и печате-
ни или со подлога од хартија, картон, 
пластична маса, или од слични мате-
ријали) со дебелина до 0,15 mm (не 
сметајќи ја подлогата) - со подлога 
Цевки од бакар - од рафиниран бакар 
Цевки од легури на бакар и цинк (ме-
синг) 
Впредена жица, јажиња, плетени лен-
ти и слично од бакар, електрично неи-
золирани 

7414 

4 7801 
5 7901 

\ з 

Ткаенини (вклучувајќи бесконечни , 
ленти), решетки и мрежи од бакарна 
жица; решетки од бакар добиени со 
просечување и развлекување на едно 
парче лим или лента 
Сурово олово 
Цинк, суров 

Прилог бр. 2 

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И ДРУГИТЕ 
УВОЗНИ ДАВАЧКИ 

Царини и 
увозни да-

Реден 
број Стопанска дејност Шифра на в а ч к 9 “ . w стапки на дејноста враќањето 

(во проц^н-

1 Електростопанство 01010 1,33 
2 Производство на јаглен 01020 1,95 
3 Преработка на јаглен 01030 2,04 
4 Производство на сурова нафта 01041 4,36 
5 Производство на земен гас 01042 1,85 

Љ Производство на деривати на , 
нафта 01050 1,21 

7 Производство на руда на желе-
зо 01060 1,56 

8 Производство на железо и че-
лик 01071 2,30 

9 Производство на феролегури 01072 2,58 
10 Производство на руди и кон-

центрат на бакар 01081 2,23 
11 Производство на руди и кон-

центрат на олово и цинк 01082 1,87 
12 Производство на боксит 01083 1,63 
13 Производство на руди и кон-

центрат на други обоени мета-
ли 01089 2,02 

14 Производство на бакар 01091 1,69 
15 Производство на олово 01092 0,96 
16 Производство на цинк 01093 1,81 
17 Производство на глиница и 

алуминиум 01094 2,13 
18 Производство на други обоени 

метали 01099 2,67 
19 Преработка на алуминиум 01101 3,35 
20 Преработка на бакар и на дру-

ги обоени метан 01109 1,73 
21 Производство на неметални ,.fVi 

минерали (без соли) 01111 2,15 
22 Производство на соли 01112 1,66 
23 Производство на стакло 01121 2,30 
24 Производство на огноотпорен 

материјал 01122 2,20 
25 Производство на порцулан и 

керамика - 01123 3,81 
26 Преработка на други неметал-

ни минерали 01129 2,04 
27 Производство на метално-реп-

родукционен материјал 01131 0,92 
28 Производство на метални гра-

дежни и други конструкции 01132 1,54 
29 Производство на стоки за ши-

рока потрошувачка и на други 
метални производи 01139 4,69 

30 Производство на машини и 
уреди (без електрични и земјо-
делски) 01141 2,47 

31 Производство на земјоделски 
машини 01142 3,68 

32 Производство на опрема за 
професионални и научни цели 
на мерни и контролни инстру-
менти и на уреди за автомати-
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33 

34 

35 

36 

37 
38 

39 

40 

41 

42 4 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 
50 

51 

52 53 
54 

55 

55 

57 
58 

59 

60 
61 

62 
63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 71 
72 

73 

74 75 

зација на управувањето (освен 
од групата 0117) 
Производство на поправка на 
шински возила 
Производство на друмски вози-
ла 
Производство на воздухоплов-
ни средства 
Производство на други сообра-
ќајни средства 
Бродоградба 
Производство на електрични 
машини и уреди 
Производство на електронски и 
телекомуникациони уреди 
Производство на кабли и про-
водници 
Производство на електрични 
апарати за домаќинство 
Производство на други елек-
тротехничко производи 
Производство на хемикалии 
(освен за земјоделството) 
Производство на хемикалии за 
земјоделството 
Производство на хемиски влак-
на и пластични маси 
Производство на лекови и фар-
мацевтски производи 
Производство на средства за 
миење и козметички препарати 
Производство на бои и лакови 
Преработка на пластични маси 
Производство на други хемиски 
производи 
Производство на камен,' чакал 
и песок 
Производство на вар и гипс 
Производство на цемент 
Производство на тули и ќера-
миди 
Производство на градежни пре-
фабрикати и битуменски произ-
води 
Производство на режана граѓа 
и плочи 
Производство на мебел од дрво 
Производство на други финал-
ни производи од дрво 
Производство на целулоза и 
хартија 
Преработка на хартија 
Производство на влакна, преѓа 
и конец 
Производство на ткаенини 
Производство на трикотажни 
предмети 
Производство на текстилна, 
конфекција 
Производство на други тек- 1 

стилни производи 
Производство на кожа и крзно 
Производство на кожени обув-
ки 
Производство на кожена галан-
терија 
Производство на кожева и 
крзнена конфекција 
Прерада каучука 
Мелење и лупење на жита 
Производство на леб и тестени-
ни 
Преработка и конзервирање на 
овошје и зеленчук 
Преработка и конзервирање ha 
месо и риби 
Преработка и конзервирање на 
млеко 

01143 1,25 
76 
77 

01151 1,55 78, 

01152 4,86 79 

01153 2,70 

01159 
01160 

2,70 
4,69 

80 

01171 4,46 
81 

01172 3,87 
82 

01173 2,77 
83 

01174 4,88 
84 
85 

01179 4,74 -
80 

01181 3,99 

01182 4,81 

01183 2,79 

01191 4,17 87 

01192 
01193 
01194 

2,94 
4,39 
4,24 

88 
89 
90 

01199 4,92 
91 
92 

01200 
01211 
01212 

0,48 
0,77 
4,22 

93 
94 
95 
96 

01213 0,77 
97 
98 

01214 

01220 
01231 

01232 

01241 01242 

01251 
.01252 

01261 

01262 

01269 
01270 

01281 

01282 

01283 
01290 
01301 

01302 

01303 

01304 

01305 , 

0,66 

1,39 
1,53 

2,01 

1,74 
1,91 

3,31 
2,41 

1.04 

2,68 

4,77 
4,24 

2,23 

2,43 

1,55 -
4,99 

0,44 

0,58 

0,86 

1.05 

0,72 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

112 

113 

114 

115 

116 
117 

Производство на шеќер 
Производство на кондиторски 
производи 
Производство на растителни 
масла и масти 
Производство на други пре-
хранбени производи (без доби-
точна храна) 
Производство на алкохол од 
растително потекло и на алко-
холни пијалаци 
Производство на безалкохолни 
пијалаци 
Производство на добиточна 
храна 
Производство на ферментиран 
тутун 
Преработка на тутун 
Графичка дејност 
Доработка, преработка и произ-
водство на суровини од отпадо-
ци на железо и челик, обоени и 
благорони метали, неметали, 
хартија, текстил, гума и плас-
тика, стакло, минерални и дру-
ги масла, енергетски горива, 
материјал од животинско по-
текло, и др. 
Производство на разновидни 
производи 
П о лјо дел ство 
Овоштарство 
Лозарство 
Сточарство 
Земјоделски услуги 
Рибарство 
Шумарство 
Водостопарство 
Високоградба 
Нискоградба и хидроградба 
Инсталациони и завршни рабо-
ти во градежништвото 
'Железнички сообраќај 
Поморски сообраќај 
Речен сообраќај 
Воздушен сообраќај 
Друмски сообраќај 
Градски сообраќај 
Цевоводен транспорт 
Претоварни услуги 
ПТТ услуги 
Трговија 
Угостителство и туризам 
Занетчиство и лични услуги 
Стамбено-комунални дејности 
и уредување на населби л про-
стори 
Финансиски, технички и делов-
ни услуги 
Образование, наука, култура и 
информирање 
Здравствена и социјална зашти-
та 
Општествено-политичка заед-
ница, самоуправни интересни 
заедници и општествено-поли-
тички организации (без ЈНА и 
воените пошти и сојузните ди-
рекции)") 
ЈНА и воената пошта41) 
Сојузна дирекција за резерви и 
промет на производи со посеб-
на намена“) 

ѓ 
01306 

01307 

01308 

01309 

01311 

01312 

01320 

01331 
01332 
01340 

01350 

01390 
02011 
02012 
02013 
02014 
02020 / 
02030 
03000 
04000 
05010 
05020 

05030 
06010 
06020 
06030 
06040 
06050 
06060 
06070 
06080 
06090 
07000 
08000 
09000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14001 
14002 

14003 

3,44 

2,28 

2,66 

3,40 

0,90 

2,59 

2,25 

0,23 
3,10 
3,22 

1,98 

1,95 
0,47 
0,64 
0,63 
0,17 
0,39 
2,09 
0,28 
1,35 
0,18 
0,77 

0,24 
1,59 
0,42 
0,49 
0,96 
0,75 
0,84 
1,16 
0,60 
0,20 
0,39 
0,15 
0,22 

0,34 

0,35 

0,34 

0,19 

За извоз на стоки и услуги do рамките на стопанските дејности наведнеи 
под редните броеви 115, 116 и 117 се применуваат стапките за поврат на 

- онаа стопанска дејност на која ft припаѓа производот или услугата. 
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Прилог 3 

С П И С О К 
НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ПОВРАТ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНА ВОЗ-

АРИНА 
Земјите ^а 'атланскиот брег на Северна Америка, 

Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Западна Аф-
рика, земјите во разовј во подрачјето на Средоземното 
Море (АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, 
Либан, Турција и Сирија), како и скандинавските земји 
(Финска, Шведска, Норвешка и Исланд), земјите на Запад-
на Европа и Малта. 

Прилог 4 

С П И С О К 
НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ПОВРАТ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА 

ВОЗАРИНА 
Земјите на пацифичкиот брег на Северна Америка, 

Средна Америка и Јужна Америка, замјите на Источна 
Африка и Азија, како и Јапонија, Австралија и Нов Зе-
ланд. ' „ 

Прилог 5 

С П И С О К 
НА ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И НА ЗЕМ-
ЈИТЕ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОРСКИТЕ 

ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ 

I. Прекуморски земји во развој 
1. Република Авганистан 
2. Демократска Народна Република Алжир 
3. Народна Република Ангола 
4. Република Аргентина 
5. Бахамас 
6. Државата Бахреин 
7. Народна Република Бангладеш 
8. Барбадос 
9. Народна Република Бенин 

10. Република Боцвана 
11. Република Боливша 
12 Федеративна Република Б л азил 
13. Обединета Социјалистичка Република Бурма 
14. Република Бурунди 
15. Бутан “ 
16. Република Венецуела 
17. Социјалистичка Република Виетнам 
18. Република Буркина Фасо 
19. Република Габон 
20. Гамбија 
21. Република Гана 
22. Гвајана 
23. Гватемала 
24. Република Гвинеја 
25. Република Гвинеја Бисао 
26. Гренада 
27. Доминика 
2fc. Доминиканска Република 
29. Арапска Ѓепублика Египет 
30. Република Еквадор 
31. Екваторијална Гвинеја 
32. Социјалситичка Етиопија 
33. Република Заир 
34. Република Зимбабве 
36. Република Зеленортски Острови 
37. Република Индија 
38. Република Индонезија 
39. Исламска Република Иран 
40 Република Ирак 
41. Јамајка 
42. Арапска Република Јемен 
43. Народна Демократска Република Јемен 
44. Хашемитското Кралство Јордан 
45. Обединет,а Република Камерун 
46. Демократска Кампучија 
47. Државата Катар 
48. Република Кенија 
49. Република Кипар 

50. Република Колумбија 
51. Народна Република Конго 
52. Република Комори 
53. Народна Демократска Република Кореа 
54. Република Кореа 
55. Република Костарика 
56. Република Куба 
57. Државата Кувајт 
58. Народна Демократска Република Лаос 
59. Република Либан 
60. Република Либерија 
61. Социјалистичка Народна Либиска Арапска Џа-

махирија 
62. Кралството Лесото 
63. Демократска Република Мадагаскар 
64. Република Малави 
65. Република Малдиви 
66. Федерација на Малезија 
67. Република Мали 
68. Државата Малта 
69. Кралството Мароко 
70. Исламска Република Мавританија 
71. Маурициус 
72. Соединети Држави на Мексико , 
73. Народна Република Мозамбик 
74. Кралството Непал 
75. Република Нигер 
76. Сојузна Република Нигерија 
77. Република Ннкарагва 
78. Република Брегот на Слоновата коска 
79. Султанатот Оман 
80. Палестинска Ослободителна Организација - об-

ласт на Газа 
81. Исламска Република Пакистан 
82. Република Панама 
83. Папуа Нова Гвинеа 
84. Република Парагвај 
85. Република Перу 
86. Република Руанда 
87. Република Славадор 
88. Независна Западна Самоа 
89. Демократска Република Сао Томе и Принципе 
90. Кралството Саудиска Арабија 
91. Кралството Игуана (Свазиленд) 
92. Света Луција 
93. Република Сенегал 
94. Република Сејшели 
95. Република Сиера Леоне 
96. Република Сингапур 
97. Сириска Арапска Република 
98. Соломонски Острови 
99. Демократска Република Сомалија 

100. Демократска Република Судан 
101. Република Суринам 
102. Кралството Тајланд 
103. Обединета Република Танзанија 
104. Република Того 
105. Тонга 
106. Република Тринидад и Тобаго 
107. Република Тунис 
108. Република Уганда 
109. Обединети Арапски Емирати 
110. Источна Република Уругвај 
111. Република Филипини 
112. Фиџи 
113. Република Хаити 

' 114. Република Хондурас 
115. Централноафричка Република 
116. Република Чад 
117. Република Чиле 
118. Република Џибути 
119. Демократска Република Шри Ланка 
120: Република Кирибати 
121. Република Вануату 
122. Тувалу 

II. ЗЕМЈИ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОР-
СКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ 

1. Народна Република Кица 
2. Народна Република Албанија 
3. Турција 
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1163. 
Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царински-

от закон „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 
12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА 
СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Во Правилникот за слободните царински продавници 

и за снабдувањето на превозните средства во меѓународ-
ниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/86) во 
член 2 став 1 точката 4 се менува и гласи: 

„4) во местата и на објектите во кои е обезбедена царин-
ска контрола, и тоа во посебни објекти или простории“. 

Во став 2 по зборот: „стоки“ запирката и зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Во став 3 втората реченица се менува и гласи: „Сло-
бодните царински продавници во луки и пристаништа от-
ворени за меѓународен сообраќај, на друмски гранични 
премини и во места и на објекти на кои е обезбедена ца-
ринска контрола, можат да се состојат од простории во 
кои се продаваат стоки и од други простории за сместува-
ње на тие стоки." 

Член 2 
Во член 3 став 1 се менува и гласи: 
„Слободна царинска продавница можат да отвораат 

претпријатија запишани во судскиот регистар за вршење 
работи од надворешнотрговскиот промет заради про-
дажба на стоки во согласност со член 51 од Законот за над-
ворешнотрговското работеле („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 63/89). 

Во став 2 зборовите: „работни организации во чие 
сопствеништво е бродот“ се заменуваат со зборовите: 
„претпријатија во чие сопствеништво е објектот“. 

Член 6 се брише. 
Член 3 

Член 4 
Во член 7 ст. 1 и 2 се заменуваат со четири нови ста-

вови, кои гласат: 
„Странски стоки од консигнационен склад или од 

специјализиран склад на странски стоки и на стоки од до-
машно производство се упатуваат во слободна царинска 
продавница со доставница на држателот на складот. До-
ставницата се составува во четири примероци, од кои еден 
задржува држателот на складот, а трите ги придружуваат 
стоките. Држателот на слободна царинска продавница ги 
заверува доставниците, два. примероци му враќа на 
држателот на Складот, а еден задржува за себе. 

Доставницата од став 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: назив на складот; назив на застапуваното 
странско лице; назив на држателот на слободна царинска 
продавница; назив на слободната царинска продавница во 
која стоките се упатуваат; број на доставницата и датум 
на издавањето; тарифна ознака на Царинската тарифа; на-
зив на стоките, единица на мерата и количество; набавна 
цена на стоките по која тие се сместуваат во складот и це-
ната на стоките по единица на производот, по која стоките 
се упатуваат во слободната царинска продавница. 

Држателот на складот е должен до 5-ти во месецот да 
поднесе царински излезен лист на консигнационите стоки 
(образец XII - Излезен лист на консигнационите стоки), 
што е пропишан со член 32 од Правилникот за поднесува-
ње на исправи во царинската постапка („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 
40/86, 8/87, 85/87 и 73/89) за стоките упатени од складот 
во слободна царинска продавница во претходниот месец. 
Кон излезниот лист на консигнационите стоки се'прилага 
доставница што ја заверува слободната царинска продав-
ница во која стоките се упатени. 

Привремено увезените стоки заради комисиона про-
дажба во слободната царинска продавница се упатуваат 

од складот во слободна царинска продавница по постап-
ката утврдена во став 1 на овој член.". 

Досегашниот став Застанува став 5. 
По досегашниот став 4 кој станува став 6 се додава 

нов став 7, кој гласи: 
„Во листовите на картотеката во кои се евидентираат 

странските стоки што се упатуваат од складот во слобод-
на царинска продавница се запишува вредноста на стоки-
те по која држателот на складот ги упатува стоките во 
слободна царинска продавница.". 

Досегашните ст. 5, 6 и 7 стануваат ех. 8, 9 и 10. 
Во досегашниот став 8 кој станува став И зборовите: 

„ст. 3 до 5" се заменуваат со зборовите: „ст. 5 до 8". 

Член 5 
Во член 9 став 1 точка 4 се менува и гласи: 
„4) во местата и во објектите во кои е обезбедена ца-

ринска контрола на странски и домашни физички лица." 
Во став 2 по зборот: „патување“ запирката се замену-

ва со точка, а текстот до крајот на реченицата се брише. 

Член 10 се брише. 
Член 6 

Член 7 
Член И се менува и гласи: 

„Странските непродадени стоки се враќаат од слобод-
ната царинска продавница во консигнационен склад или 
во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од 
домашно производство врз основа на доставница на 
држателот на продавницата. Доставницата содржи пода-
тоци за називот на слободната царинска продавница, на-
зивот на складот во кој стоките се упатуваат, за тарифната 
ознака на царинската тарифа и за називот, количеството и 
вредноста на стоките по единица на производот. 

Доставницата од став 1 на овој член се поднесува нај-
малку во три примероци, од кои еден задржува слободна-
та царинска продавница, а двата ги придружуваат стоки-
те. 

Непродадените странски стоки, привремено увезени1 

заради комисиона продажба во слободна царинска про-
давница, можат да се вратат во странство или дефинитив-
но да се царинат, согласно со член 323 од Царинскиот за-
кон. 

Домашните непродадени стоки се враќаат во внат-
решниот промет со Д9ставницата од ст. 1 и 2 на овој 
член." 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-13534/1 
21 ноември 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за финансии, 
Бранимир Зенан, с. р. 

1164. 
Врз основа на член 242 став 1 точка 2 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ 

ВОЗИЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на регис-

трација, продолжување на важењето на регистрацијата и 
одјавување на моторни и приклучни возила (во натамош-
ниот текст: возила), образецот на сообраќајната дозвола, 
образецот на потврдата за привремена регистрација на 
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возило, како и обликот, бојата, димензиите и содржината 
на регистарските таблички и ознаките за регистарското 
подрачје. 

Член 2 
Возилото се регистрира со запишување на регистар-

ската ознака и на определени податоци за возилото и соп-
ственикот односно носителот на првото на располагање 
со возилото во евиденцијата за регистрираните возила. 

Член 3 
Возилото го регистрира надлежниот орган во репуб-

ликата односно во автономната покраина (во натамошни-
от текст: орган надлежен за регистрација на возила) на чи-
ја територија сопственикот има живеалиште (во натамош-
ниот текст: сопственик). 

II. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕ-
ЊЕТО НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ВОЗИЛО 

Член 4 
( 

Возилото се регистрира на име на сопственикот на 
возилото. 

Ако возилото е сопственост на повеќе лица, се регис-
трира на име на едно од тие лица, по нивна спогодба.. 

Член 5 
Барање за регистрација на возилото и барање за про^ 

должување на важењето на регистрацијата на возилото 
поднесува сопственикот на возилото. 

Во барањето од став 1 на овој член се запишуваат 
техничките податоци за возилото од документацијата на 
производителот на возилото или од признати каталози за 
возилото. Точноста на внесените податоци ја заверува ов-
ластениот работник на претпријатието односно на орга-
низацијата на здружен труд што врти технички преглед 
на возила. 

При регистрацијата и при продолжување на регис-
трацијата на возилото, сопственикот на возилото поднесу-
ва: 

1) доказ за извршените обврски од член 6 точка 3 на 
овој правилник, и за техничката исправност на возилото, 
како и уверение за извршеното испитување кога возилото 
поединечно е произведено или преправено, што важат на 
целата територија на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. Доказот за техничката исправност на 
возилото не може да биде постар од 30 дена; 

2) доказ за уплата на пропишаните такси и намирува-
ње на другите обврски; 

3) доказ за сопственоста на возилото, ако возилото 
прв пат се регистрира или при промена на сопственоста; 

4) доказ за идентичноста (лична карта - за физички 
лица - односно известување за распоредувањето - за оп-
штествени правни лица. 

Член 6 
Возилото нема да се регистрира: 
1) ако не постојат соодветни докази за потеклото од-

носно за сопственоста на возилото и за потеклото на мо-
торот и шасијата што дополнително се вградени; 

2) ако не е дозволено да сообраќа на патиштата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија или 
ако според републичките односно покраинските прописи 
не може да се регистрира односно да се користи; 

3) ако не се извршени обврските пропишани со закон 
и со други прописи донесени врз основа на закон (ако не е 
извршено задолжително осигурување и ако не е платена 
царина, данок на промет, ,такса и други обврски во врска 
со регистрацијата на возилото); 

4) ако не постои доказ за техничката исправност на 
возилото и уверение за извршеното испитување за возило 
што е поединечно произведено или преправано; 

5) ако има уреди или обележја на возило на орган за 
внатрешни работи или на вооружените сили на Соција-

. листичка Федеративна Република Југославија, а намената 
му е променета. 

' Член 7 
Дипломатските и конзуларните претставништва, ми-

сиите на странски држави и претставништвата на меѓуна-
родни организации со седиште во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и нивниот персонал подне-

сувааат барање за регистрација или за продолжување на 
важењето на регистрацијата на возила непосредно до ор-
ганот надлежен за регистрација на возила. 

При регистрацијата или продолжувањето на регис-
трацијата на возило, претставништвата и нивниот персо-
нал од став 1 на овој член поднесуваат: 

1) доказ за сопственост на возилото (царинска декла-
рација односно сметка), ако возилото првпат се регистри-
ра; 

2) полиса за задолжително осигурување на возилото; 
3) доказ за техничката исправност на возилото. 
Покрај документите од став 2 на овој член, членовите 

на персоналот на претставништвата од став 1 на овој член 
поднесуваат на увид и важечка дипломатска, Конзуларна 
или службена лична карта. 

За возилата што се регистрираат за службени потре-
би на претставништвата од став 1 на овој член, барањето 
мора уредно да го завери шефот на претставништвото. 

Странските трговски, сообраќајни и други претстав-
ништва и странските дописништва, кон барањето за ре-
гистрација, односно за продолжување на важењето на ре-
гистрацијата на возило, што непосредно го поднесуваат 
до органот надлежен за регистрација на возила, прилагаат 
Решение за упис во регистарот на претставништвата на 
странски лица во СФРЈ. 

Странците - постојани службеници во странските 
трговски, сообраќајки, културни и други претставништва, 
кон барањето за регистрација односно за продолжување 
на важењето на регистрацијата, прилагаат потврда за вра-
ботување во странското претставништво што ја издава 
странското претставништво, а ја потпишува лицето ов-
ластено за потпишување од името на претставништвото. 

Странците во културните претставништва и во 
странските дописништва, како и постојаните странски до-
писнине кон барањето за регистрација односно за про-
должување на важењето на регистрацијата, прилагаат, не-
посредно до органот надлежен за регистрација на возила, 
доказ од надлежниот орган кој кого во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија се регистрирани за 
вршење на својата дејност. 

Странците на кои, заради школување, специјализаци-
ја, научни истражувања, вработување и вршење на профе-
сионални дејности, давање азил или признавање статус на 
бегалец, им е издадено одобрение за привремен престој 
подолг од шест месеци или за постојано населување во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, под-
несуваат барање за регистрација на возилото непосредно 
до органот надлежен за регистрација на возила. 

ЧлаН 8 
' Барањето за регистрација на возило, покрај подато-

ците што се запишуваат во сообраќајната дозвола, содржи 
и: 

1) назив на земјата во која е произведено возилото; 
2) вкупен број на оски и бројот на погонски оски; 
3) податок за видот на горивото што го троши вози-

лото; 
4) назив на заедницата за осигурување кај која вози-

лото задолжително е осигурано и број на полисата за оси-
гурување; 

5) податок за тоа дали возилото има кука или уред за 
влечење (само за теренски и товарни возила); 

6) податок за основната намена - за специјални и ра-
ботни возила; 

7) датум на техничкиот преглед на возилото, фирма, 
односно назив на овластената организација на здружен 
труд која извршила технички преглед на возилото и пот-
пис на овластеното лице во таа организација; 

8) занимање односно дејност на сопственикот на во 
зилото; 

9) назив на органот кај кого возилото е претходно ре 
гистрирано; 

SO) податок за осното оптоварување за товарни и 
приклучни возила; 

И) време за кое се бара регистрација на возилото; 
12) датум и потпис на подносителот на барањето. 
Бојата на возилото се запишува врз основа на JUS-

-каталогот за боите. 
Член 9 

Сопственикот на регистрираното возило може кај ор-
ганот кај кого возилото се води во евиденцијата да го одја-
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ви возилото и пред истекот на важењето ка регистрација-
та. 

При одјавување на возилото, во сообраќајната дозво-
ла се запишуваат следните податоци: 

1) датум на обавувањето; 
2) констатација за постапувањето со регистарските 

таблички (вратени, уништени и др.); 
3) име односно назив на новиот сопственик. 

Член 10 
Барање за продолжување на важењето на регистраци-

јата на возилото поднесува сопственикот на регистрира-
ното возило пред истекот на важењето на сообраќајната 
дозвола, но не пред 30 дена. 

Ако барање за продолжување на важењето на регис-
трацијата на возилото не се поднесе во рок од 30 дена од 
денот на истекот на рокот на важење на сообраќајната до-
звола, возилото се брише од евиденцијата за регистрира-
ните возила, а регистарските таблички се одземаат. 

Член 11 
Ако се промени сопственикот на возилото или некој 

податок од сообраќајната дозвола, се издава нова сообра-
ќајна дозвола. 

Кон пријавата на промената што влијеа врз промена-
та на податоците во сообраќајната дозвола, сопственикот 
на возилото е должен да приложи исправа со која се до-
кажува односната промена. Ако промената на сопственос-
та на возилото се докажува со договор склучен меѓу фи-
зички лица, потписот на тие лица го заверува судот или 
органот на управата, а ако договорот е склучен меѓу прав-
ни лица, потписот го заверува организацијата во која е 
склучен договорот. Кога возилото се продава преку по-
средник (комисионар), потписот на договорот и сметката 
ги заверува комисионарот. 

Член 12 
Возилото привремено се регистрира на барање од 

сопственикот на возилото, кај надлежниот орган за регис-
трација на возила. 

Привремена регистрација на возилото од член 205 
став 2 на Законот за основите на безбедноста на сообраќа-
јот на патиштата врши најблискиот орган надлежен за ре-
гистрација на возила до кој овластеното лице ќе го упати 
возачот на таквото возило што го затекнало во сообраќа-
јот. 

Кон барањето за привремена регистрација на возило-
то сопственикот на возилото ги поднесува исправите наве-
дени во член 6 на овој правилник, врз основа на кои се ре-
гистрира возилото. 

Член 13 
По истекот на рокот на важење на привремната ре-

гистрација на возилото, сопственикот на возилото му ги 
враќа на органот кој извршил привремена регистрација на 
возилото потврдата за привремена регистрација на вози-
лото и регистарските таблички. 

III. СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА РЕГИСТРИРАНИ 
ВОЗИЛА И ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРА-

ЦИЈА НА ВОЗИЛА 
Член 14 

Сообраќајната дозвола за регистрирано возило се из-
дава на образецот бр. 1, кој има правоаголна форма, кој е 
дводелен и кој, кога е развиен, има димензии 148 х 105 
mm, а кога е превиткан 74 х 105 mm. 

Образецот бр. 1 е во сива боја и се изработува од ква-
литетен материјал. 

Образецот бр. 1 е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 15 
Насловната страна на образецот бр. 1 содржи: втис-

нат грб на СФРЈ, натпис: „Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија“, меѓународна ознака „YU", назив 
„Сообраќајна дозвола за регистрирано возило“, назив на 
француски јазик „Certificat d'immatriculation" место за за-
пишување на регистарската ознака на возилото, рубрика 
за запишување на датумот на регистрацијата, назив на ор-

ганот што ја издал дозволата, датум на издавање на до-
зволата и број на еви,денцијата под кој е заведена дозвола-
та, место за печат и потпис на службеното лице. 

Првата и втората внатрешна страна на образецот 
број 1 содржат рубрики во кои се запишуваат следните 
податоци: 

1) датум и место пред регистрацијата и регистарска 
ознака на првата регистрација на возилото; 

2) презиме и име, односно назив и живеалиште, од-
носно седиште на сопственикот на возилото; 

3) вид, марка и тип на возилото, број на шасијата, 
број на моторот, година на производството, моќност на 
моторот, работна зафатнина на моторот, тежина на праз-
ното возило, дозволена носивост, број на патнички места 
за седење и за стоење, форма и намена на каросеријата и 
боја на каросеријата, а за приклучни возила - и број на ос-
ката. 

На насловната и на втората внатрешна страна од об-
разецот бр. 1 е отпечатен серискиот број на сообраќајната 
дозвола. 

Третата надворешна страна од образецот број 1 
содржи рубрики за продолжување на рокот на важењето 
на сообраќајната дозвола, потпис на службеното лице и 
рубрика „Забелешка“, во која се запишуваат податоците 
за новиот сопственик на вози“лото и за забрана за отуѓува-
ње од царинска декларација, датум на одјавувањето на 
возилото, податок дека возилото е приспособено кон те-
лесните и други недостатоци на возачот и др. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член за регистрирано 
возило се запишуваат во сообраќајната дозвола од бара-
њето за регистрација на возилото. 

Член 16 
Рокот на важењето на сообраќајната дозвола за ре-

гистрирано возило се продолжува така што да може не-
сомнено да се заклучи дека во дозволата е извршено про-
должување на важењето на регистрацијата на возилото. 

Член 17 
Возачот му го пријавува исчезнувањето на сообраќај-

ната дозвола за регистрирано возило на органот надлежен 
за регистрација на возила на чие подрачје го забележал ис-
чезнувањето на дозволата. 

Ако сообраќајната дозвола исчезнала надвор од под-
рачјето на кое возилото е регистрирано, органот од став 1 
на овој член на кого му е пријавено исчезнувањето ќе му 
издаде на возачот потврда за пријавување на исчезнување-
то на сообраќајната дозвола. Потврдата ја заменува сооб-
раќајната дозвола додека не биде издадена нова сообраќај-
на дозвола, а Најдолго 30 дена од денот на издавањето на 
потврдата. 

Во потврдата од став 2 на овој член се внесуваат 
следните податоци: регистарската ознака на возилото, ви-
дот, марката и типот на возилото, бројот на шасијата, 
бројот на моторот и презимето и името односно називот 
на сопственикот на возилото. 

Органот надлежен за регистрација на возила што ја 
издал потврдата од став 2 на овој член, ќе го извести за 
тоа органот што извршил регистрација на возилото. 

Член 18 
Барање за издавање на нова, наместо исчезнатата со-

обраќајна дозвола за регистрирано возило сопственикот 
на возилото поднесува до органот што извршил регистра-
ција на возилото. 

Член 19 
Ако сообраќајната дозвола за регистрирано возило 

поради употребата е дотраена, сопственикот на возилото 
поднесува до органот што извршил регистрација на вози-
кото барање за издавање на нова сообраќајна дозвола, а 
дотраената сообраќајна дозвола се одзема и .уништува. 

Член 20 
На сопственикот на возило чие возило е привремено 

регистрирано му се издава потврда за привремена регис-
трација на возилото. 

Потврдата за привремена регистрација на возилото 
содржи: ознака за привремената регистарска табличка 
податоци за возилото: презиме и име односно назив на 
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сопственикот на возилото, датум на издавањето на по-
тврдата и рок на важењето на привремената регистрација 
на возилото. 

Потврдата за привремена регистрација на возило е 
во сива боја. 

Потврдата за привремена регистрација на возило се 
издава на образецот број 2, што е отпечатен кон овој пра-
вилник и претставува негов составен дел. . 

Член 21 
Во сообраќајната дозвола за регистрирано возило и 

во потврдата за привремена регистрација на возилото, 
податоците се внесуваат со машина за пишување и со дру-
ги технички средства за пишување. 

Член 22 
Образецот на сообраќајната дозвола за регистрирано 

возило и образецот на потврдата за привремена регистра-
ција на возило се изработуваат од материјал кој има соод-
ветни механички и хемиски карактеристики. 

Видот на материјалов како и неговите механички и 
хемиски карактеристики ќе се утврдат со договор што ќе 
го склучи функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските 
со претпријатието односно со организацијата на здружен 
труд на која и се доверува печатењето на образецот на со-
обраќајната дозвола и на образецот на потврдата за при-
времена регистрација на возилото. 

IV. РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА 

Член 23 
Регистарската табличка за моторно возило е во бела 

боја и на неа со црни букви е испишана ознаката на регис-
тарското подрачје, а со црни броеви - регистарскиот број 
на возилото. Помеѓу ознаката на регистарското подрачје 
и регистарскиот број на возилото е втисната црвена пе-
токрака ѕвезда. 

Регистарските таблички за моторни и приклучни во-
зила што не ги исполнуваат пропишаните услови во по-
глед на димензиите (должина, широчина и височина) од-
носно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 то-
ни односно чија сопствена маса е поголема од дозволени-
те осми оптоварувања, се со светло црвена боја и на нив со 
бели букви е испишана ознаката на регистарското подрач-
је, а со бели броеви - регистарскиот број на возилото. 

Формата и димензиите на регистарските таблички за 
моторно возило и лесна приколка, освен за мотоцикли, се 
утврдени на цртежот број 1. Ако регистарската табличка 
треба да содржи четири или пет регистарски броеви, е со 
иста должина и широчина како на цртежот број 1, со тоа 
што симболите на неа мораат да бидат симетрично распо-
редени. \ 

Формата и димензиите на регистарските таблички за 
мотоцикли се утврдени на цртежот број 2. 

Член 24 
Регистарската табличка за приклучно возило, во по-

глед на формата, бојата, димензиите и ознаките е идентич-
на со регистарската табличка за моторно возило, со тоа 
што ознаката на регистарското подрачје на неа се наоѓа 
по регистарскиот број на возилото (цртеж бр. 3). 

Член 25 
Ознаките на регистарските подрачја што се ставаат 

на регистарските таблички се наведени во Списокот на оз-
наките на регистарските подрачја, што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 

Член 26 
Регистарската табличка за возила на дипломатски и 

конзулари претставништва, на мисии на странски држави 
и на претставништва на меѓународни организации во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и на ни-
вниот персонал, како и на странски трговски, сообраќајни, 
културни и други претставништва, на странски дописниш-
тва и постојани странски дописници односно на странци -
постојани службеници во овие претставништва содржи: 
ознака на местото на регистарското подрачје (седиштето 
на претставништвото или престојувалиштето на персона-

лот), бројчена ознака на земјата од која претставништво-
то е регистрирано во СФРЈ, буквена ознака на дејноста на 
претставништвото бдносно на статусот, на лицата во тие 
претставништва, регистарски број на возилото и година 
за која важи регистрацијата. 

Буквена ознаки на дејноста на претставништвото од-
носно на статусот на лицата во тие претставништва на ре-
гистарските таблички се следните:' 

1) „А'' - за возилата во сопствеништво на дипломат-
ски и конзуларни претставништва, на мисии на странски 
држави и претставништва на меѓународни организации во 
Социјалистичка Федеративна Република, Југославија и ни-
вниот персонал кој има дипломатски статус (цртеж бр. 4). 

2) „М" - за возилата чии сопственици се странци кои 
се вработени во дипломатски и конзуларни претставниш-
тва, мисии на странски држави и претставништва на меѓу-
народни организации во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а немаат дипломатски статус (цртеж 
бр. 5); 

3) „Р“ - за возилат,а во сопствеништво на странски 
културни претставништва, странски дописништва, посто-
јани странски допиСници и странци - постојани службени-
ци во тие претставништва и дописништва (цртеж бр. 6); 

4) „Е“ - за возилата во сопствеништво на странски 
трговски сообрќајни и други претставништва и странци -
постојани службеници во тие претставништва (цртеж бр. 
7). 

Регистарската табличка за возила на странци на кои, 
заради школување, специјализација, научно истражување, 
вработување или вршење на професионална дејност, дава-
ње на азил или признавање на статусот на бегалец , им е 
издадено одобрение за привремен престој подолг од шест 
месеци ги содржи ознаката на регистарското подрачје, 
броевите „99" и „999" и регистарскиот број на возилото 
(цртеж бр. 8)." 

За возилата од став 2 точка 1 на овој член се издава, 
кон регстарската табличка, и дополнителна регистарска 
табличка со елипсеста форма, и тоа: за возило што го ко-
ристи шефот на дипломатско претставништво или на ми-
сија - табличка со буквите „CMD" (цртеж бр. 9), за возило 
што го користи лице со дипломатски статус - табличка со 
буквите ,,CD" (цртеж бр. 10), а за возило што го користи 
конзуларен' функционер - табличка со буквите „СС" 
(цртеж бр. И). 

Регистарските таблички од став 2 точ. 1 до 4 на овој 
член за сите моторни возила, освен за мотоцикли, „имаат 
форма, содржина, боја и димензии предвидени на 
цртежите бр. 4 до П. 

Регистарските таблички за мотоцикли на странци од 
ст. 1 до 4 на овој член можат да имаат буквена ознака А, 
М, Е и Р (цртеж бр. 12) или броеви „99" односно „999". 

Регистарските таблички со ознака А, М. Е. и Р се из-
даваат секоја календарска годин“а. 

Член 27 
Регистарската табличка за определено возило на ор-

ганите за внатрешни работи е во сина боја, на која с?о бели 
букви се запишани ознаката „М" и регистарскиот број 
(цртеж број 13). 

Во поглед на формата и димензиите, формата на бук-
вите и броевите, начинот на поставувањето на регистар-
ската табличка на определени возила на органите за внат-
решни работи, важат одредбите на овој правилник. 

Распоредот и значењето на регистарските броеви со 
ознаката „М" за регистрација на определено возило на ор-
ганите за внатрешни работи го определува функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

Член 28 
Рагнстарска табличка за приклучно возило на орга-

ните за внатрешни работи, во поглед на формата, бојата, 
димензиите и ознаките, е идентична со регистарската таб-
личка од член 27 на овој правилник, со тоа што на неа е за-
пишана ознаката „М" по регистарскиот број (цртеж број 
14). 

Член 29 
Регистарската табличка ќе се замени со нова регис-

тарска табличка: 
1) ако возилото биде регистрирано во друго регис-

тарско подрачје и по потреба, ако сопственикот на возило^ 
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то го промени живеалиштето односно седиштето во исто 
регистарско подрачје; 

2) ако се загуба или биде уништена; 
3) ако поради дотраеност стане неупотреблива. 
Наместо регистарската табличка што' исчезнала не 

може да се издаде нова регистарска табличка со ист регис-
тарски број пред да истекнат две години од денот кога е 
пријавено исчезнувањето на регистарската табличка. 

Член 30 
За привремено регистрирано возило се издава при-

времена регистарска табличка. ' 
Привремената регистарска табличка е во бела боја, 

со броеви и ознаки во црна боја и содржи буквена ознака 
на регистарското подрачје, црвена петокрака ѕвезда, ре-
гистарски број, буквена ознака ,ДР“ (регистрирано при-
времено) и ознака на годината во која истекува рокот на 
важењето на регистрацијата. 

Привремената регистарска табличка за сите моторни 
возила, освен за мотоцикли, ја има формата и димензиите 
предвидени на цртежот број 15, а за мотоцикли - на 
цртежот број 16. 

Привремената регистарска табличка за возила што се 
одвезуваат^ Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија по завршениот престој на странски државјанин 
во Југославија, и за возила купени во Југославија што ќе се 
регистрираат во друга земја е во бела боја, во горниот дел 
содржи натпис RPE, а во долниот дел - буквена ознака н^ 
регистарското подрачје, црвена петокрака ѕвезда и регис-
тарски број (цртеж број 17), а привремената регистарска 

^ табличка за мотоцикли што се одвезуваат од СФРЈ како и 
во цртежот број 18. 

Таблачката од став 4 на овој член може да се користи 
најдолго 15 дена од денот на издавањето. 

Член 31 
За новопроизведени, преправени и поправени возила 

со кои во сообраќајот на јавните патишта се врши пробно 
возење заради испитување или прикажување на (Својствата 
на тие возила, за возилата што се движат од седиштето на 
претпријатието односно на организацијата, на здружен 
труд во која се произведени до седиштето на претпријати-
ето односно на организацијата на здружен труд во која ќе 
бидат довршени или до складот на трговското претприја-
тие односно на организацијата на здружен труд, за возила-
та што се возат на технички преглед, на саем или заради 
продавање, како и за возилата што се движат од местото 
во кое се преземени до местото во кое ќе бидат регистри-
рани, се издаваат пробни таблички што служат за привре-
мено означување на тие возила во сообраќајот на патиш-
тата (цртеж број 19). 

Пробни таблички се издаваат и за регистрирани вози-
ла што се движат од местото во кое регистарските таблич-
ки се уништени или исчезнале или од местото во кое од 
други оправдани причини останале без регистарски таб-
лички до местото во кое за тие возила ќе се издадат нови 
регистарски таблички. 

Член 32 
Пробната табличка ја издава органот надлежен за ре-

гистрација на возила, на барање од сопственикот на вози-
лото. 

Надлежниот орган од став 1 на овој член може на за-
интересираното претпријатие односно на организацијата 
на здружен труд или на друга организација да и додели 
потребен број пробни таблички заради означување на во-
зилата од член 31 став 1 на овој правилник. 

Пред издавањето на пробната табличка, надлежниот 
орган мора да побара на увид доказ дека возилото е осигу-
рено од одговорност за штети причинети на трети лица, а 
може да побара и потврда за техничката исправност на 
возилото за кое се бара пробна табличка. 

Пробната табличка се издава со рок за употреба до 15 
дена. 

Член 33 
Органот надлежен за регистрација на возила односно 

претпријатието или организацијата на здружен труд од 
член 32 став 2 на овој правилник издава кон пробната таб-
личка и потврда која содржи: презиме и име ha возачот 
кој ќе управува со возилото, цел на употребата на возило-

то, релација на која ќе сообраќа возилото, вид, марка и 
тип на возилото, број на шасијата, број на моторот, број 
на каросеријата и рок на употребата на пробната таблич-
ка. 

Член 34 
Пробната табличка има бела боја, со ознаки и броеви 

во црна боја, и во горниот дел содржи натпис „Проба“, а 
во долниот дел - ознака на регистарското подрачје, црве-
на петокрака ѕвезда и регистарски број (цртеж број 19). 

Пробната табличка може да биде изработена од кар-
тон. 

Член 35 
Ознаките и броевите на регистарските и пробните 

таблички се испишуваат со букви на латиница и со арап-
ски броеви. Формата и димензиите на буквите и броевите 
се утврдени на цртежот број 20. 

Член 36 
Регистарските таблички, освен пробните таблички, 

мораат да имаат рефлектирачки својства. 

Член 37 
Цртежите бр.1 до 20 се отпечатени кон овој правил-

ник и претставуваат негов составен дел. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за регистрација на мо-
торни и приклучни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
4/82, 32/83, 26/85 и 64/86). 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 18 декември 1989 година. 

Бр. 4580/2 
22 ноември 1989 година Сојузен секретар за 
Белград сообраќај и врски, 

Јоже Слокар, с. р. 
Образец бр. 1 

СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА РЕГИСТРИРАНО 
ВОЗИЛО 

(Насловна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(YU) 

С О О Б Р А Ќ А Ј Н А Д О З В О Л А 
ЗА РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛО 

CERTIFICAT D'lMMATRICULATION 

Регистарска ознака 

(А) 

Датум на регистрацијата. 

Дозволата ја издал 

На 19. 

Бр 

М.П. (потпис на службеното лице) 
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(Прва внатрешна страна) 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРВАТА РЕГИСТРАЦИЈА 

Датум : (В) 

Место 

Рег. ознака „ 

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА 
ВОЗИЛОТО 

Презиме (назив) (С) 

Име (D) 
Живеалиште (седиште) - адреса 

(Е) 

ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО 

Вид (F) 
Марка . „ - ..... 

Тип 

Број на шасијата (Р) 

(Втора внатрешна страна) 

Број на моторот 

Година на производството 

Сила на моторот во KW (КЅ) 

Работна зафатнина на моторот во cm3 

Маса на празно возило во kg 

Дозволена носивост во kg (само за товарни возила) 

'b ^ 

\ Број на патнички места: 

а) за седење 

V б) за стоење 

ѓ Форма или намена на каросеријата к k Боја на каросеријата 

Број на оски (само за приклучни возила) 

(Трета надворешна страна) 

Сообраќајната дозво- Сообраќајната дозво-
ла важи до: ла важи до: 

10 10 

м п М П 

(потпис на (потпис на 
службеното лице) службеното лице) 

Сообраќајната дозво- Сообраќајната дозво-
ла важи до: ла важи до: 

10 10 

м П м П 

(потпис на (потпис на 
службеното лице) службеното лице) 

Сообраќајната дозво- - Сообраќајната дозво-
ла важи до: лашажи до: 

10 10 

М П м п 

(потпис на “(потпис на 
службеното лице) службеното лице) 

Забелешка: 

Образец бр. 2 

ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(YU) 

ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО 

ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО 

Датум на издавањето 19-
год. 
Рок на важењето на привремената регистрација 
до 19 год. 

(потпис на службеникот) М.П. 
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СПИСОК НА ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ 
ПОДРАЧЈА 

1. Аранѓеловац 
2. Бања Лука 
3. Бар 
4. Бели Манастир 
5. Београд 
6. Бихаћ 
7. Биело Пол,е 
8. Биелина 
9. Битола 

10. Бјеловар 
11. Бор 
12. Брчко 
13. Будеа 
14. Бугојно 
15. Целје 
16. Цетиње 
17. Чачак 
18. ЧаковеЦ 
19. Чаплина 
20. Дарувар 
21. Делнице 
22. Добој 
23. Дубровник 
24. Ѓаковица 
25. Ѓаково 
26. Гњилане 
27. Горњи Милановац 
28. Горажде 
29. Горица 
30. Госпиќ 
31. Гостивар 
32. Херцег Нови 
33. Иванград 
34. Јајце 
35. Карловац 
36. Кикинда 
37. Коњиц \ 
38. Копер 
39. Копривница 
40. Котор 

AR 
BL 
BR 
ВМ 
BG 
BI 
BP 
BN 
ВТ 
ВЈ 

ВО 
в е 
BD 
в и 
СЕ 
СТ 
СА 
СК 
СР 
DA 
DE 
DO 
DU 
DJ 

DJK 
GL 

GM 
G2 
GO 
GS 
GV 
HN 
IG 
JC 

KA 
KI 

KNJ 
KP 
KC 
KO 

41. Крагуевац 
42. Краљево 
43. Крањ 
44. Крапина 
45. Крижевци 
46. Крушевац 
47. Куманово 
48. Кутина 
49. Лесковац 
50. Ливно 
51. Лозница 
52. Љубљана 
53. Макарска 
54. Марибор 
55. Модрича 
56. Мостар 
57. Мурска Собота 
5б. Нашице 
59. Никшиќ 
60. Ниш 
61. Нова Градишка 
62. Нови Пазар 
63. Нови Сад 
64. Ново Место 
65. Огулин 
66. Охрид 
67. Осиек 
68. Панчево 
69. Пеќ 
70. Пирот 
71. Пљевља 
72. Пожаревац 
73. Прибој 

. 74. Прилеп 
75. Приедор 
76. Параќин 
77. Приштина 
78. Подравска Слатина 
79. Призрен 
80. Прокупле 
81. Пула 
82. Риека 
83. Рума 
84. Сараево 
85. Сисак 
86. Скопје 
87. Славенски Брод 
88. Славонска Пожега 
89. Смедерево 
90. Соколац 
91. Сомбор 
92. С плит 
93? Сремска Митровица 
94. Струмица 
95. Суботица 
96. Светозарево 
97. Шабац 
98. Шибеник 
99. Штип 

100. Тетово 
101. Титоград 
102. Титоа Дрвар 
103. Титова Кореница 
104. Титова Митровица 
105. Титово Ужице 
106. Титов Велес 
107. Титов Врбас 
108. Травник 
109. Требиње 
НО. Трстеник 
111. Тузла 
112. Улцињ 
113. Урошевац 
114. Налево 
115. Вараждин 
116. Винковци 
117. Вировитица 
Д18. Високо 
119. Врање 

KG 
KV 
KR 
KN 
к г 
кЅ 
к и 
к г 
LE 
LI 

LO 
и 

МА 
MB 
MD 
MO 
MS 
NA 
NK 
NI 

NG 
NP 
NS 

NM 
OG 
OH 
OS 
PA 
PE 
PI 
PV 
PO 
PB 
PP 
PD 
PN 
PR 
PS 
PZ 
PK 
PU 
RI 

RU 
SA 
SI 

SK 
SB 

, SP 
SD 
SC 
SO 
ST 

SM 
SR 
SU 
SV 
SA 
Si 
S-ni 
т 
i 

i 
i 
1 4 

Tvl 
T 1 
ТГ1 
т Г 

1 
I. 
V 
v z 
VK 
VT 
VI 

VR 
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120. Вршац 
121. Вуковар 
122. Задар 
123. Загреб 

VS 124. Заечар 
VU 125. Зеница 
ZD 126. Зрењанин 
ZG 127. Зворник 

ЦРТЕЖ БР. 1 - Буквите и 6poeBHfe се во црна боја 
основата е во бела боја 

петокраката ѕвездан во црвена боја 

ЦРТЕЖ БР. 2 - Буквите и броевите се во црна боја 
основата е во бела боја 

петокраката ѕвезда е во црвена боја 

ЦРТЕЖ БР. 3 - Броевите и буквите се во црна боја 
основата е во бела боја 

петокраката ѕвезда е во црвена боја 

ZA 
ZE 
ZR 
ZV 



I 
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ЦРТЕЖ БР. 5 - Буквите и броевите се во жолта боја 
основата е во црна боја 

ЦРТЕЖ БР. 6 - Буквите и броевите се во жолта боја 
основата е во црна боја 

ЦРТЕЖ БР. 7 - Буквите и броевите се во жолта боја 
основата е во црна боја 
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ЦРТЕЖ БР. 19 - Буквите и броевите се во црна боја 
основата е во бела боја 

петркраката ѕвезда е во црвена боја. 

ЦРТЕЖ БР. 20 

1165. 
Врз основа на член 242 став 1 точка 2 од Законот за ос-

новите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за 
сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА 

Член 1 
Образецот на возачката дозвола е дводелен, со розова 

боја и правоаголна форма. Кога ќе се развие, неговите ди-
мензии изнесуваат 148 х 105 mm, а кога ќе се превитка -
74 х 105 mm. 

Член 2 
На насловната страна, образецот на возачката дозвола 

содржи: втиснат грб на СФРЈ, натпис „Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија“, меѓународна ознака 
„YU, назив „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА“, назив на француски 
јазик „PERMIS DE CONDU1RE" и сериски број. 

Втората страна на образецот N на возачката дозвола 
содржи: презиме, име, датум и место на раѓањето, един-
ствен матичен број, живеалиште, фотографија (35 х 45 
mm) и потпис на возачот, назив на органот што ја издал 
возачката дозвола, место и датум на издавањето, рок на 
важењето, број под кој возачката дозвола е евидентирана, 
печат на органот што ја издал возачката дозвола и потпис 
на службеното лице. Фотографијата, на која во долниот 
лев агол се става печат на органот што ја издал возачката 
дозвола, се прицврстува механички, така што без оштету-
вање на образецот да не може да се замени. 

Третата страна од образецот на возачката дозвола 
содржи ознака и опис на категориите на возилата А, В, С, 
D и Е и место за запишување на посебни услови под кои 
возачката дозвола може да се користи (ограничување). 

Категоријата на возилата (А, В, С, D и Е) за која возач 
ката дозвола важи се означува со ставање на печат на ор-
ганот што ја издал дозволата, со запишување на датумот; 
на полагањето на возачкиот испит и со потпис на овласте-
ното лице во секоја рубрика на образецот на возачката до-
звола во која се наведени возилата со кои возачот има пра-
во да управува. При замената на возачката дозвола изда-
дена во странска држава, наместо датумот на полагањето 
на возачкиот испит, во соодветната рубрика на образецот 
на возачката дозвола се запишува датумот кога е изврше-
на замената на странската возачка дозвола. 
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ЦРТЕЖ БР. 8 - Буквите и броевите се во црна боја основата е во бела боја петокраката ѕвезда е во црвена боја 

?о 

7 4 -

- - ^ 
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ЦРТЕЖ БР. 13 - Броевите и буквите се во бела боја 
основата е во сина боја 

петокраката ѕвезда е во црвена боја 

ЦРТЕЖ БР. 14 - Броевите и буквите се во бела боја 
основата е во сина боја 

петокраката ѕвезда е во црвена боја 

ЦРТЕЖ БР. 15 - Буквите и броевите се во црна боја 
основата е во бела боја 

петокраката ѕвезда е во црвена боја 
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4) Оков за градежна столарија. Про-
зорска шарка со свиткани крила. Форма и 
мери JUS М.К3.221 

5) Оков за градежна столарија. Про-
зорци затворач со двоен шии. Форма и 
мери JUS М.К3.230 

6) Оков за градежна столарија. Шип 
за прозорски квакички. Форма и мери - JUS М.К3.235 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
оков за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/63). 

7) Брави за метална врата. Универ-
зални. Форми и мери JUSM.K3.031 

8) Брави со валчест јазик за метална 
врата, универзални. Форма и мери JUS М.К3.032 

9) Штитови за брави без клуч за 
внатрешна врата на стан. Форма и мери JUS М.К3.062 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
градежен оков („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/66). 

10) Брава со цилиндрична влошка за 
влезна врата, универзална. Форма и мери JUS М.К3.025 

11) Брава со ламелести задржувачи 
за врата, универзална. Облик и мери JUS М.К3.026 

12) Брава со цилиндрична влошка за 
врата, тесна, универзална. Облик и мери JUS М.К3.029 

13) Брава за врата, универзална. Об-
лик и мери JUS М.К3.030 

14) Прифатни плочи за брави за вра-
ти, агол ни. Облик и мери JUS М.К3.042 

15) Прифатни плочи за брави за вра-
та. Облик и мери JUS М.К3.046 

16) Копче за врата, надворешно. Об-
лик и мери JUS М.К3.055 

17) Копче за врата, внатрешно. Об-
лик и мери JUS М.К3.056 , 

18) Штит за брава со цилиндрична 
влошка за врата. Облик и мери, — JUS М.К3.060 

19) Штит на брава за врата. Облик и 
мери JUS М.К3.061 

20) Мал штит за цилиндрична влош-
ка. Облик и мери - JUS М.К3.065 

21) Мал штит за клуч. Облик и мери JUS М.К3.066 
22) Мал штит за рачка. Облик и мери JUS М.К3.067 
23) Всадно јазиче. Облик и мери JUS М.К3.231 
24) Прозорска затворач за едноделен 

прозорец. Облик и мери ^ JUS М.К3.233 
25) Прозорски затворач за едноделен 

или повеќеделен прозорец. Облик и мери JUS М.К3.234 
26) Прозорска еднокрака рачкичка. 

Облик и мери JUS М.К3.237 
27) Прозорска двокрака рачкичка. 

Облик и мери JUS М.К3.238 
28) Прозорска еднокрака рачкичка со 

штит за всадно јазиче. Облик и мери JUS М.К3.239 
29) Прифатни плочи за тесни брави 

за врата. Облик и мери JUS М.К3.265 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
опкови за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 29/77). 

30) Оков за градежна столарија. Бра-
ва за метална врата со отвор за цилин-
дрична влошка и лос со широчина од 25, / 
30 и 40 mm. Облик и мери JUSM.K3.021 

31) Опковка за градежна столарија. 
Брава за метална врата со отвор за ци-
линдрична влошка и валчест јазик, со ши-
рочина од 25, 30 и 40 mm универзална. Об-
лик и мери : - . JUS М.К3.022 

32) Опковка за градежна столарија. 
Брава за метална врата со отвор за ци-
линдрична влошка и со јазик, со широчи-
на од 25 и 40 mm, универзална. Облик и 
мери JUS М.К3.034 

33) Опковка за градежна столарија. 
Цилиндрична влошка за брави. Облик и 
мери JUS М.К3.035 

34) Опковка за градежна столарија. 
Вртлива спојница (шарка) за врати JUS М.К3.090 

35) Опковка за градежна столарија. 
Спојница за увртување. Облик и мери - JUS М.К3.091 

36) Опковка за градежна столарија. 
Вртлива спојница (шарка) за прозорци. 
Облик и мери JUS М.КЗ .220 

37) Опковка за градежна столарија. 
Вртлива спојница (шарка) за алуминиум-
о в прозорци JUS М.К3.222 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
окови за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 59/78). 

38) Оков за градежна столарија. Ква-
ка за врата JUS М.К3.050 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
оков за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/83). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/165 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови!?, с. р. 

1167. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЗГАВИ 

/ ЛАГЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за лизгави лагери што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Лизгави лагери. Тенкоѕидни по-
лутки на лагери. Мери, толеранции и ме-
тоди на контрола JUS М.С3.346 

2) Лизгави лагери. Методи на кон-
трола. Контрола на развиената должина 
на тенкоѕидни полутки на лагери JUS М.С3.365. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
лизгави лагери што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овај правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

! 

Бр. 07-93/171 
19 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 

1168. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за ,стандардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ПЕСТИЦИДИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Пестициди. Акарициди. Речник - JUS Н.Р0.018 
2) Пестициди. Родентициди. Речник JUS П.РО.С 19 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се сосгвен дел на oifeoj правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските станадарди од 

,,член 1 на овој правилник не е задолжително. 

^ Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/211 
П октомври 1989 година 
Б“елград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамов и ќ, с. р. 

Бр. 07-93/194 
21 септември 1989 година 
Белград 

1170. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТНАДАРДИ ЗА ОПРЕМА 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА И НА ПРИ-

ВРЕМЕНИ ПРЕЧКИ НА ПАТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

Стандарди за опрема за обезбедување на работилница и 
на привремени пречки на пат што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Опрема за обезбедување на рабо-
тилница и на привремени пречки на пат. 
Браници. Технички услови -

2) Опрема за обезбедување на рабо-
тилница и на привремени пречки на пат. 
Пречки. Технички услови 

3) Опрема за обезбедување на рабо-
тилница и на привремени пречки на пат. 
Конуси. Технички услови 

4) Опрема за обезбедување на рабо-
тилница и на привремени пречки на пат. 
Ознаки за вертикално обележување на ра-
ботилишни возила 

JUS Z.S2.852 

JUS Z.S2.853 

JUS 2.Ѕ2.854 

JUS Z.S2.855 

Член 2 
1169. 
Врз основа на член 80 од Законрт 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСКАЖУ-
ВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ МА РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА И ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за искажување квалитетот на работата па елек-
трична и електронска мерна опрема што го има следниот 
назив и ознака: 

Искажување квалитетот на работата 
на електрична и електронска мерна опре-
ма JUS L.G7.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точка 14.3 на југословенскиот стандард JUS 

L.G7.001, чија примена не е задолжителна, југословенски-
от Стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а 
ќе се применува на искажување квалитетот на работата на 
електрична и електронска мерна опрема од денот на вле-
гувањето -во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот ci ма-
да рд за електронска опрема за мерење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 52/78). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца до денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на оп-
рема за обезбедување на работилишта и на привремени 
пречки на пат што ќе се произведат ,односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

i 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-
сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/205 
11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Адамовиќ, с. р. 

Заменик ?-,а директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, | 
Ве^а Адамовиќ, с. р. 

1171. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОДОВИ ЗА 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЦА ВАЛУТИ И ПАРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за кодови за претставување на валути и пари 
што го има следниот назив и ознака: 

Кодови за претставување на валути и 
пари JUS I.BS.002 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот заво" за стандардизација. 
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Четвртата страна од образецот на возачката дозвола 
содржи рубрики за запишување на промената на живеа-
лиштето (адресата) на возачот и продолжувањето на 
важењето на возачката дозвола (назив и седиште на орга-
нот кај кој возачот е запишан во евиденцијата), изречената 
мерка на безбедност или заштитна мерка на забрана на уп-
равување со моторно возило (категорија на возилата, тра-
ење на мерката на безбедност односно на заштитната мер-
ка, датум на запишувањето и потпис на службеното лице), 
како и серискиот број од насловната страна. 

Член 3 
Образецот на возачката дозвола се изработува од спе-

цијален материјал кој има соодветни механички и хемиски 
карактеристики. 

Видот на материјалот од став 1 на овој член се утврду-
ва со договор што ќе го склучи сојузниот секретар за сооб-
раќај и врски со претпријатието односно организацијата 
на здружен труд на која и се доверува печатењето на обра-
зецот на возачката дозвола. 

Печатењето и дистрибуцијата на обрасците се врши са-
мо за потребите на органите надлежни за, издавање и заме-
на на возачки дозволи. 

Член 4 
Во образецот на возачката дозвола податоците се запи-

шуваат со машина за пишување или со други технички 
средства за пишување. 

Член 5 
Образецот на возачката дозвола е отпечатен кон овој 

правилник и претставува негов составен дел. 

Член 6 
На образецот на возачката дозвола издадена согласно 

со одредбите на Правилникот за образецот на возачката 
дозвола („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81), мерката на 
безбедност или заштитната мерка забрана на управување 
со моторно возило ќе се запишува на местото определено 
за запишување на продолжувањето на важењето на возач-
ката дозвола односно на местото за запишување на проме-
ната на живеалиштето на возачот. 

Член 7 
Возачката дозвола издадена на образецот пропишан со 

Правилникот за образецот на возачката дозвола 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81) ќе се заменува со во-
зачка дозвола издадена на образецот пропишан со овој 
правилник при продолжувањето на возачката дозвола, ка-
ко и при заменувањето на возачката дозвола поради загу-
бување, оштетување, промена на податоците запишани во 
дозволата и при запишувањето на мерките на безбедност 
или на заштитната мерка забрана на управување со мр^ 
торно возило. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за образецот на возачка-
та дозвола („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се При-
менува од 1 јануари 1990 година. 

Бр. 4579/2 
22 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Јоже Слокар, с. р. 

Образец (на возачката дозвола) 

НАСЛОВНА СТРАНА 

ВТОРА СТРАНА 
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ТРЕТА СТРАНА 

Категорија на возила за која важи 
возачката дозвола 

А Мотоцикли М.П. 

В 

Моторни возила, освен мотоцикли, 
чија најголема дозволена маса не 
преминува 3.500 kg и чиј број на се-
дишта, не сметајќи го седиштето на 
возачот, не преминува осум 

м .п . 

С 
Моторни возила за превоз на товар 
чија најголема дозволена маса не 
преминува 3.500 kg 

м .п . 

D 
Моторни возила за превоз на лица 
кои, покрај седиштето за возачот, 
имаат повеќе од осум седишта 

м .п . 

Е 
Групи на возила чии влечни возила 
спаѓаат во категоријата В, С или D, 
а самите групи не спаѓаат во кате-
горијата на тие ?лечени возила 

м .п . 

I 

Ограничување: 

ЧЕТВРТА СТРАНА 

1166. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОКОВ ЗА 

ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за оков за градежна столарија што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Оков за градежна столарија. 
Скратени ознаки за материјалите, .начи-
нот на обработка и заштита на површина-
та JUS М.К3.010 

2) Оков за градежна столарија. Бра-
ви за метална врата за цилиндрична 
влошка. Форма и мерки JUS М.К3.021 

3) Оков за градежна столарија. Бра-
ви за цилиндрична влошка. Форма и мер-
ки JUS М.К3.025 

4) Оков за градежна столарија. Бра-
ви со клуч. Форма и мерки JUS М.К3.030 

5) Оков за градежна столарија. Ци-
линдрична влошка за брави. Форма и 
мерки JUS М.К3.035 

6) Оков за градежна столарија. Бра-
ви за врати за санитарни простории. Фор-
ма и мерки JUS М.К3.036 

7) Оков за градежна столарија. При-
фатни плочи за брави. Форма и мерки - JUS М.К3.041 

8) Оков за градежна столарија. За-
тнувач за врата. Мерки JUS М.К3.049 

9) Оков за градежна столарија. Ква-
ка за врата. Мерки JUS М.К3.050 

10) Оков за градежна столарија. Рач-
ки за врата. Мерки JUS М.К3.056 

11). Оков за градежна столарија. 
Штит за брави за врати. Мерки JUS М.К3.060 

12) Оков за градежна столарија. Мал 
штит. Мерки . - JUS М.К3.065 

13) Оков за градежна столарија. Ма-
ли рачки. Мерки JUS М.К3.078 

14) Оков за градежна столарија. 
Спојници. Форма и мерки JUS М.К3.091 

15) Оков за градежна столарија. Бра-
ви за прозорци. Мерки JUS М.К3.230 

16) Оков за градежна столарија. Рач-
ки за прозорци. Мерки JUS М.К3.237 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS М.К3.010, чие 

применување не е задолжително, југословенските стандар-
ди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лост, а ќе се применуваат на оков за градежна столарија 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Оков за градежна столарија. Бра-
ви за влезни куќни врати, универзални - JUS М.К3.020 

2) Оков за градежна столарија. При-
фатни плочи за брави за влезна врата на 
стан JUS М.К3.041 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
оков за градежна столарија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/61) 

3) Оков за градежна столарија. При-
фатни плочи за брави за внатрешна врата 
на стан. Форма и мери i JUS М.К3.043 
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Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кодови 
за претставување на валути и пари од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за кодови за претставување на валутите и парите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/86). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/220 
17 октомври 1^89 година 
Белград Заменик на директорот 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1172. 
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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗО-
ЕЛЕКТРИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА 

И СЕЛЕКЦИЈА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за пиезоелектрични компоненти за стабилиза-

JUS N.R9.006 

ција и селекција на фреквенциите што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Пиезоелектрични компоненти за 
стабилизација и селекција на фреквенции-
те. Единки на кристали од кварц. Технич-
ки карактеристики и услови за примена -

2) Пиезоелектрични компоненти за 
стабилизација и селекција на фреквенции-
те. Мерење на параметрите на единка на 
кристал од кварц по методот на цулева 
фаза во П-четирипол со компензација на 
паралелната капацитивност Со JUS N.R9.033 

3) Пиезоелектрични компоненти за 
стабилизација и селекција на фреквенции-
те. Карактеристики на синтетичкиот крис-
тал од кварц, изрботка и методи на испи-
тување „ JUS N.R9.050 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат^во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/191 
21 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

1173. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86,72/86,74/87,37/88,61/88 и 57/89), генералниот директор на Службата на општественото книго-
водство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РОКОВИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСИСКИ ПО -

ДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ТИЕ ПОДАТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ, 
ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗИ 

Член 1. с 

Во Правилникот за роковите за обработка на финансиски податоци и показатели и роковите за објавување 
публикации за тие податоци, показатели, информации и анализи (;,Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) во член 3 став 1 се 
менува и гласи: -

„За обработка на финансиски податоци и показатели од месечните статистички истражувања се утврдуваат 
следните рокови за организационите единици на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: 
Службата): 

Р о к о в и 
Реден број Назив на статистичкото 

истраживање Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 5 
1. Месечен извештај за неизвршените обврски на правните ли-

ца евидентирани кај СОК (ИНС) 
2., Месечен извештај за бруто прометот и салдо на сметките на 

корисниците на општествени средства кај Службата (КЊ-
-1-CQK) 

3. Збирен извештај за вклучувањето на средствата (КЊ-
-2-СОК) 

4. Месечен извештај за наплата на приходите на ОПЗ и нивни-
те фондови на СИЗ и други самоуправни организации и ни-
вната распределба на корисниците (Б-2) 

5. Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и на дру-
гите сметки на корисниците на општествени средства (Р-1) 

03. во месецот 06. во месецот 09. во месецот 

03. 

03. 

04. 

06. 

06. 

06. 

07. 

10. 

09. 

09. 

10. 
13. 
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Ј ^ 2 г 4 5. 
6. Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на чле-

нови на интерната банка (Р-1) 06/" “ 10. “ 13. 
7. Статистичко следење за паричните примања и издавања на 

населението - 13. 
8. Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сметките 

на инвеститорите и од средствата на кредитите 10. “ 13. “ 16. 

Во став 2 зборовите: „И и 12" се заменуваат со зборовите: „2 и 3". 
Став 3 се менува и гласи: 
„Роковите за статистичко истражување под редниот број 8 од став Гна овој член во месеците во кои се завршу-

ва тримесечје^ (март, јуни, септември и декември) се: 
- за филијалите: 14 април, 14 јули, 14 октомври, 14 јануари; 
- за централнте: 18 април, 18 јули, 18 октомври, 18 јануари; 
- за СОКЈ: 23 април, 23 јули, 23 октомври, 23 јануари." 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„За обработка на финансиските податоци и показатели од тримесечните и полугодишните статистички ис-

тражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици на Службата: 

Р о к о в и 

Реден број Назив на статистичкото 
истраживање Филијала Централа СОКЈ 

1 2. 

1. 
1.1. 

1.2. 

2. 
2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.1.6. 

Тримесечен извештај 
Податоци од пропишаниот образец на ниво на СР односно 
на С АЛ и СФРЈ, а по дејности до? ниво на подгрупата и тоа: 
за сите правни лица од областите 01 до 14; за правните ли-
ца од стопанството од областите 01 до 11; за правните лица 
од областите на општествените дејности (области 12 и 13); 
за правните лица од областа 14, з!е1 периодите: 
I - HI 
I - I X 
Податоци од пропишаниот образец за единиците во стран-
ство на ниво на СР односно САН и СФРЈ, по видови едини-
ци, по дејности до ниво на гранката (области 01 до 14), по 
држави, и тоа: за претпријатија; за единици за .изведување 
на инвестициони работи во странство; за банки и други фи-
нансиски организации; за заедници за осигурување на имо-
ти и лица, за периодите: 
I - III 
I - I X 
Полугодишна пресметка 
Правни лица од стопанството (области од 01 до 11) 
Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај) на ниво на СР односно САН и СФРЈ, до под-
групата на дејноста, по големина на правните лица, и тоа 
посебно за: големи; средни; мали; големи и средни и голе-
ми средни и мали 
'Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај) на нивб на СР односно 
САН и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранката, и тоа по-
себно за: големи и средни правни лица; мали правни лица и 
збирно за големи, средни и мали правни лица 
Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно 
САН и СФРЈ, збирно за средни и големи правни лица од 
стопанството и до ниво на областа 
Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на успе-
хот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во спо-
редбен преглед на ниво на СР односно САН и СФРЈ, збирно 
за сите правни лица од стопанството и до ниво на областа 
Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај), на ниво на СР односнб С АЛ и СФРЈ, и тоа: 
збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и ма-
ли правни лица од стопанството до ниво на гранка, што ис-
кажале загуба во текот на тековната година „ 
Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно 
С АЛ и СФРЈ збирно за големи и средни правни лица од 

25.04. 
25.10. 

28.04. 
28.10. 

30.04. 
30.10. 

25.05. 
25.11. 

28.05. 
28.11. 

30.05. 
02.12 

07.08. 

07.08. 

11.08 

11.08 

07.08. 11.08. 

14.08 

14.08 

14.08 

14.08 

14.08. 
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07.08, 11,08, 14.08. 

12.08. 15.08. 18.08. 

стопанството до ниво на гранка, што искажале загуба во те-
ковната година 

2.1.7. Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните 
обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Три-
месечен извештај) на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, 
збирно за големи, средни и мали правни лица од стопан-
ството до ниво на гранка, што искажале загуба во тековната 
година 07,08. 11,08. 14,08. 

2.2. Правни лица од општествените дејности (области 12 и 13) 
2.2.1. Сите податоци од пропишаните обрасци, (Биланс на состој-

бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај) на ниво на СР односно САЃЕ и СФРЈ, до под-
групата на дејноста, по големина на правните лица и тоа 
посебно за: големи, средни; мали; големи и средни и голе-
ми, средни и мали 

2.2.2. Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци ч 

(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно 
С АЛ и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка и тоа посебно 
за големи и средни правни лица; мали правни лица и збир-
но за големи, средни и мали правни лица 12.08. 15.08. 18.08. 

2.2.3. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно 
САН и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од об-
ласта на општествените дејности и до ниво на областа - - 18.08. 

2.2.4. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на успе-
хот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во спо-
редбен преглед на ниво на СР односно САН и СФРЈ, збирно 
за сите правни лица од областа на општествените дејности ^ 
и до ниво на областа - - 18.08. 

2.2.5. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај), на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, н тоа: 
збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и ма-
ли правни лица од општествените дејности до ниво на гран-
ка, што искажале загуба во тековната година 12.08. 15.08. 18.08. 

2.2.6. Аналитички табели и индикатори од Допишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно 
САН и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од оп-
штествените дејности до ниво на гранка, што искажале загу-
ба во тековната година 12.08. 15.08. 18.08. 

2.2.7. Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните 
обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Три-
месечен извештај), на ниво на СР односно САН и СФРЈ, 
збирно за големи, средни и мали правни лица од општестве-
ните дејности до нивото на гранка пошто искажале загуба 
во тековната година 12.08. 15.08. 18,08. 

2.3. Работни заедници на сите правни лица - сите податоци од 
пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на ус-
пехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на 
ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупата на дејнос-
та, и тоа: збирно за работните заедници од областите 01 до 
14; збирно за работните заедници од областа на стопанство-
то (01 до П); збирно за работните заедници од областа на 
општествените'дејности (12 и 13) и збирно за работните за-
едници на ОПЗ, СИЗ, ОПО и ОО (област 14) 15.08. 18.08. 20.08. 

2.4. Работни односно деловни единици и претпријатија во стран-
ство 

2.4.1. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај), на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, по ви-
дови единици во странство, по дејности до ниво на гранка, 
и тоа: за претпријатија; за работни единици за изведување 
на инвестициони работи во странство; за деловни единици; 
за банки; за заедници за осигурување 07.09. 11.09. 14.09. 

2.4.2. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај), на сите единици во странство, освен на бан-
ките и заедниците за осигурување во споредбен преглед на 
ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, а по дејности до ниво на 
областа 07.09. 11.09. 14.09. 

2.4.3. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај), на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, по ви-
дови единици, по региони и држави во кои работат единици 
во странство 07.09. 11.09. 14.09. 
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2.4.4. Аналитички табели и индикатори на избраните податоци од 
пропишаните обрасци, по видови единици освен за банките 
и заедниците за осигурување, по региони и држави 07.09. 11.09. 14.09. 

2.5. ' Банки и други финансиски организации1) 16.08. 20.08. 23.08. 
2.6. Заедници за осигурување на имоти и лица1) 16.08. 20.08. 23.08. 
2.7. Самоуправни интересни заедници^ 18.08. 22.08. 25.08. 
2.8. Органи и организации на општествено-политичките заедни-

ци1) ч 20.08. 24.08. 27.08. 
2.9. Буџети на општествено политичките заедници1) 21.08. 25.08. 28.08. 

О Обработка на податоците за периодот од I до IX 1389 година се врши во ноември 1989 година според наведениот редослед. 

ДРУГИ СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 
1. Тримесечен извештај за инвестициите во тек по инвестицио-

ни објекти и други инвестициони вложувања, за периодот: 
I - III 14.04 18.04 23.04 
I - V I „ 14.07 18.07 23.07 
I - I X - 14.10 18.10 23.10 
I - XII 14.01 18.01 23.01 

2. Тримесечен извештај за примена на инструментите за обез-
бедување на плаќањата (ОП), за периодот: 
I - III 10.04 15.04 20.04 
I - VI 10.07 15.07 20.07 
I - I X 10.10 15.10 20.10 
I - XII 10.01 15.01 20.01." 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: ' 
„За обработка на податоците и показателите од годишните статистички истражувања врз основа на завршни-

те сметки на корисниците на општествени средства и на другите правни лица и другите статистички истражувања, се ут-
врдуваат следните рокови за организационите единици во Службата: 

Р о к о в и 
Реден 
број 

Назив на статистичкото 
истражување Филијала Централа СОКЈ 

1 2 3 4 5 

I. ГОДИШНИ ПРЕСМЕТКИ 
1.1. Правни лица од стопанството (области 01 до 11) 
1.1.1. Сите податоци од пропишаните обрасци, (Биланс на состој-

бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс) на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, 
до подгрупата на дејноста, по големина на правните лица, и 
тоа посебно за: големи; средни; мали; големи и средни и 
големи, средни и мали 08.03 12.03 15.03 

1.1.2. Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај, Анекс) на ниво на СР од-
носно С АЛ и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка, и тоа 
посебно: збирно за големи и средни правни лица; збирно за 
мали правни лица и збирно за големи, средни и мали прав-
ни лица 08.03. 12.03. 15.03. 

1.1.3. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР 
односно С АЛ и СФРЈ, збирно за сите средни и големи прав-
ни лица од стопанството и до ниво на областа - - 15.03. 

1.1.4. ' Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР 
односно С АЛ и СФРЈ, збирно за сите правни лица од сто-
панството и до ниво на областа - - 15.03. 

1.1.5. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, 
и тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, сред-
ни и мали правни лица од стопанството до ниво на гранка 
што искажале загуба во тековната година 08.03. 12.03. 15.03. 

1.1.6. Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР од-
носно С АЛ и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица 
од стопанството до ниво на гранка што искажале загуба во 
тековната година 08.03. 12.03. 15.03. 
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1.1.7. Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните 
обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред 
на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР 
односно САН и СФРЈ,збирно за големи, средни и мали 
правни лица од стопанството до ниво на гранка што ис-
кажале загуба во тековната година 08.03. 12.03. 15.03. 

1.1.8. Подароци за репродуктивната и акумулативната способност 
. на правни лица од стопанството, на ниво на СФРЈ, до ниво 

на гранка - - 22.03. 
1.2. Правни лица од општествените дејности (области 12 и 13) 
1.2.1. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-

бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на Ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, 
до подгрупа на дејноста, по големина на правните лица, и 
тоа посебно за: големи; Средни; мали; големи и средни и 
големи^ Средни и мали 11.03,. 15.03. 18.03. 

1.2.2. Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво.на СР од-
носно С АЛ и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка, и тоа 
посебно за големи и средни правни лица; мали правни лица 
и збирно за големи, средни и мали правни лица 11.03. 15.03. 18.03. 

1.2.3. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
4 бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-

чен извештају Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР 
односно С АЛ и СФРЈ, збирно за големи и средни правни 
лица од областа на општествените дејности и до ниво на об-
ласта - - 18.03. 

1.2.4. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР 
односно САП и СФРЈ, збирно за сите правни лица од облас-
та на општествените дејности и до ниво на областа - - 18.03. 

1.2.5. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ,и 
тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, средни 
и мали правни лица од општествените дејности до ниво на 
гранката што искажале загуба во тековната година 11.03. 15.03. 18.03. 

1.2.6. Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци 
(Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на ре-
зултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР од-
носно С АЛ и СФРЈ,збирно за големи и средни правни лица 
од општествените дејности до ниво на гранката што ис-
кажале загуба во тековната година 11.03. 15.03. 18.03. 

1.2.7. Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните 
обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред 
на резултатите, Тримесечен извештај, Анексу на ниво на СР 
односно С АЛ и СФРЈ,збирно за големи, средни и мали 
правни лица од општествените дејности до ниво на гранка 
што искажале загуба во тековната година 11.03. 15.03. 18.03. 

1.3. Работни заедници на сите правни лица - сите податоци од 
пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на ус-
пехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, 
Анекс)) на ниво на СР односно САН и СФРЈ,до подгрупа на 
дејноста, и тоа: збирно за работните заедници од областите 
01 до 14; збирно за работните заедници од областа на сто-
панството (01 до 11); збирно за работните заедници од об-
ласта на општествените дејности (12 и 13) и збирно за ра-
ботните заедници на ОПЗ, СИЗ, ОПО и ОО (област 14) 16.03. 19.03. 21.03. 

1.4. Работни односно деловни единици и претпријатија во стран-
ство 

1.4.1. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САЛ и 
СФРЈ,по видови единици во странство, по дејности до ниво 
на гранката, и тоа: за претпријатијата; за работните едини-
ци за изведување на инвестициони работи во странство; за 
деловните единици; за банките; за заедниците за осигурува-
ње 08.04. 12.04. 15,04. 

1.4.2. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на сите единици во странство, освен 
банките и заедниците за осигурување во споредбен преглед 
на ниво на СР односно САН и СФРЈ, а по дејности до ниво 
на областа - - 15.04. 
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1.4.3. Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состој-
бата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесе-
чен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и 
СФРЈ,по видови единици, по региони и држави во кои рабо-
тат единиците во странство 08.04. 12.04. 15.04. 

1.4.4. Аналитички табели и индикатори на одбрани податоци од 
пропишаните обрасци, по видови единици, освен за банките 

15.04. и заедниците за осигурување, по региони и држави - 12.Q4. 15.04. 
1.5. Банки и други финансиски организации 17.03. 21.03. 24.03. 
1.6. Заедници за осигурување на имоти и лица 17.03. 21.03. 24.03. 
1.7. Самоуправни интересни заедници 18.03. 22.03. 25.03. 
1.8. Органи и организации на општествено-политичката заедни-

ца 20.03. - 24.03. . 27.03. 
1.9. Буџети на општествено-политичките заедници 21.03. 25.03. 28.03. 
1.10. Други корисници на општествени средства 22.03. 26.03. 29.03. 
JUU. Определени корисници на општествени средства 22.03. 26.03. 29.03. 
ЈД2. Консолидиран биланс на поврзани претпријатија 

И. ДРУГИ СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

24.03. 28.03. 31.03. 

1. Годишен извештај за бројната состојба на имателите на 
сметка кај СОК (БСК) 20.01. 25.01. 05.02." 

Член 4. 
Во член 8 став 1 во оделот „а) Месечни публикации“ се вршат следните измени: 
1) под реден број 3 зборовите: „26. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „19. во месецот“; 
2) под реден број 4 зборовите : „23. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „16. во месецот“; 
3) под реден.број 5 зборовите: „26. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „16. во месецот“; 
4) реден број 7 се менува и гласи: „7. Неизвршени обврски на правните лица евидентирани во редоследот на 

наплата кај СОК, 12. во месецот“. 
5) ред. бр. 8. до 11. се бришат. 
Во сгав 2 зборовите: „13 м?ај, 13 август, 13 неомври и 13 февруари“ се заменуваат со зборовите: „26 април, 26 

јули, 26 октомври и 26 јануари“. 
Во одделот: „б) Тримесечни публикации“ реден број 1 се менува и гласи: 
„1. Податоди од Тримесечниот извештај на правните лица со седиште во Југославија, на ниво на СФРЈ, по деј-

ности до по дгру па, за периодот: 
I-III 10.05. 
I-IX 10.11 Л 
Ред. бр. 2. до 6. се бришат. 
Досегашните ред. бр. 7 до 9 стануваат ред. бр. 2 до 4. 
Реден број 10, кој станува реден број 5, се менува и гласи: 
„5. Статистички билтен за инвестициите во тек, за периодот 
1-Ш 03.05. 
I-VI 03.08. 
I-IX 03.11. 
I-XII 03.02". 
Во одделот: „в) Полугодишни публикации“ ред. бр. 1 и 2 се заменуваат со ред. бр. од 1 до 8 кои и гласат: 

Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството 
на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа 31.08. 

2. Податоци од полугодишната пресметка сите правни лица од стопанството на ниво на 
СФРЈ, по дејности до подгрупа , 05.09. 

,3. Податоци од полугодишната пресметаа на големи и средни правни лица од стопанството 
во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области 10.09. 

А, Податоци од полугодишната пресметка на сите правни лица од стопанствата во споредбен 
преглед на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, по области 15.09. 
Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општесветните 
дејности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа 20.09. 

J?jrtt Податоци од полугодишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности на 
ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа 25.09. 

; J i Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените 
дејности во споредбен преглед на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, по области 30.09. 

.8. Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените 
дејности во споредбен преглед на ниво на СР односо САП и СФРЈ, по области 05.10.". 

Во одделот „г) Годишни публикации“ ред. бр. 1 до 8 се менуваат и гласат: 

Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството на ни-
во на СФРЈ, по дејности до погрупа 31.03. 

2. Податоци од годишната' пресметка на сите правни лица од стопанството на ниво на СФРЈ, 
по дејности до подгрупа ^ 05.04. 

3. Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството во 
споредбен преглед на ниво на СР односно С АЛ и СФРЈ, по области 10.04. 

4. Податоци од годишната пресметка на сите правни лигш од стопанството во споредбен пре-
глед на ниво на СР односно САН и СФРЈ, по области' 15.04. 

5. Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените деј-
ности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа 20.04. 

6. Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности, на ниво 
на СФРЈ, по дејности до подгрупа 25.04. 
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7. Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените деј-
ности во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области 30.04. 

8. Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности во спо-
редбен преглед на ниво на СР односно САН и СФРЈ, по области 05.05Л 

Реден број 9 се брише. 
Досегашните ред. бр. 10 до 14 стануваат ред. бр. 9 до 13. 

Члан 5. 
Член 9 се менува и гласи: 
„Врз основа на обработените финансиски податоци и показатели, Службата на општественото книговодство 

на Југославија ги изработува и објавува информациите ^анализите во следните рокови: 

а) Месечни, тримесечни и полугодишни информации Рок 
1. : Информација за основните стопанско-финансиски движења - 30. во месецот 
2. Информација за личните доходи на сите правни лица според податоците од тримесечните 

извештаи, за периодите: : : 
1-Ш I 15;05. 
I-IX 10.11. 

3. Информаијца (анализа) за финансиските резултатите од работењето на правните лица од 
областа на стопанството, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот ја-
нуари-јуни 03.09. 

4. Информација за загубите на правните лица од областа на стопанството, според податоците 
од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни 17.09. 

5. Информација за финансиските резултати од работењето на работните односно деловните 
, единици и претпријатијата во странство, според податоците од полугодишните пресметки, 

за периодот јануари-јуни , 12.10. 
6. Информација за работењето на банките и другите финансииски организации, според подато-

ците од полу годишните пресметки, за периодот јануари-јуни 12.09. 
7. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица, според подато-

ците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни 11.09. 
8. Информација за финансиските резултати од работењето на правните лица, од општествени-

те дејности, според податоците од полугодишните пресметки 06.09. 
9. Информација за загубите на правните лица од општествените дејности, според податоците 

од полугодишните пресметки 17.09. 
10. Информација за движењето на општата и заедничката потрошувачка за периодот јануари-

а н и според податоците од извештаите за наплатата на приходите на ОПЗ, СИЗ и други ор-
ганизации (Б-2) 25.09. 

11. Информација за остварените финансиски резултати од работењето на самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности, според податоците од полугодишните пресмет-
ки 12.09. 

12. Информација за остварените финансиски резултати од работењето на буџетите на општес-
твено-политичките заедници, според податоците од полугодишните пресметки 12.09. 

13. Информација за инвестициите во тек и нивното покритие и за вкупните исплати и вложува-
ња за инвестиции во основни средства за периодот јануари-јуни 08.08. 

б) Годишни информации (анализи): 
1. Информација (анализа) за финансиските резултати од работењето на правните лица од об-

ласта на стопанството, според податоците од годишните пресметки 10.04. 
2. Информација за загубите на правните лица од областа на стопанството, според податоците 

од годишните пресметки , 15.04. 
3. Информација за акумулативната и реиродуктивната способност на правните лица од облас-

та на стопанството, според податоците од годишната пресметки . 05.06. 
4. Информација за резултатите од работењето на работните односно деловните единици и 

претпријатијата во странство, според податоците од годишните пресметки 12.05. 
5. Информација за работењето на банките и другите финансиски организации, според подато-

ците од годишните пресметки 18.04. 
6. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица, според подато-

ците од годишните пресметки 17.04. 
7. Информација за финансиските резултати од работењето на правните лица од општествени-

те дејности, според податоците од годишните пресметки 14.04. 
8. Информација за загубите на правните лица од општествените дејности, според податоците 

од годишните пресмета 15.04. 
9. Информација за приходите и расходите на други и на определени корисници, според пода-

тоците од годишните пресметки 18.04. 
10. Информација (анализа) за движењето на општата и заедничката потрошувачка, според под-

атоците од извештаите за наплатата на приходите на ОПЗ, СИЗ и други организации (Б-2) 
за периодот Ј а н у а р и - декември 15.03. 

И. Информација за финансиските резултатите од работењето на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности, според податоците од годишните пресметки 18.04. 

12. Информација за приходите и расходите на буџетите на општествено-полнтичките заедници 
според податоците од годишните пресметки 18.04. 

13. Информација за инвестициите во тек и нивното покритие и за вкупните инвестициони ис-
плати и вложувања за инвестиции во основни средства, со посебен осврт на влијанието на 
мерките на тековната економска политика во областа на инвестиционата потрошувачка 13.02.". 

Члан 6. 
По член 9 се додава нов член 9а, ког гласи: 

е 
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„Член 9а. 
По исклучок од одредбите на член 4 ред. бр. 1Л и 1.2 од овој правилник за периодот MX 1989 и периодите МИ 

И MX 1990 година, обработка на податоците од Тримесечниот извештај се врши истовремено со обработката на подато-
.ците за резултатаѓв од работењето што се искажуваат на пропишаните обрасци: Биланс на успехот“и Распоред на резул-
татите." 

Обработка на податоците од став 1 на овој член се врши аналогно на обработката на податоците од ред. бр. 
2.1, 2.2 и 2.3 освен од ред. бр. 2.13 и 2.2.3 и член 4 од овој правилник. 

Роковите за обработка на податоците за правните лица со седиште во Југославија се, и тоа: 
а) од член 4 реден број 2.1, оевен реден број 2.1.3: 

- за периодот I-III 1990 година 
- за периодот I-IX 1989 и 1990 година 

б) од член 4 реден број 2.2, освен реден број 2.2.3: 

- за периодот I-III Ѕ990 година 7 - за периодот I-IX 1989 и 1990 година 

Роковите за обработка на податоците за единиците во странство се: 

- за периодот 1-Ш 1990 година 
- за периодот MX 1989 и 1990 година 

Филијала 
07.05. 
07Л1. 

Филијала 
12.15. ^ 
12.11. 

07.06. 
07.12. 

Централа 
11.05. 
П.П. 

Централа 
15.05. 
15.11. 

11.06. 
11.12. 

СОКЈ 
1405. 
14.11. 

СОКЈ 
18.05. 
18.11. 

14.06. 
14.12. 

Изразот отка на информации, според наведените обработки на податоците од периодичните пресметки, за перио-
дите јануари-семптември 1989, јануари-март 1990 и јанузри-септември 1990 година се врши аналогно на роковите наве-
дени во член 9 под а) „Месечни, тримесечни и полугодишни информации“ ред. бр. од 3 до 12. на овој правилник 

По исклучок за периодот јануари-март 1990 година, нема да се врши изработка на информации од член 9 од-
дел „а) Месечни, тримесечни и полугодишни информации“, ред. бр. 4, 5, и 9 на овој правилник“. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сид а“ осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

40. бр. 1067 
15 ноември 1989 година 
Белград 

Генерален директор на 
Службата на опшстевеното книго-

водство, 
Димитра Тасиќ, с. р. 

1174. 
Врз основа на член 9la од За,конот за авторското пра-

во („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот 
на организациите на композиторите на Југославија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-

ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

Член 1 
За јавно изведување и соопштување на музички дела 

во јавноста (во натамошниот текст: изведување) што ги 
штити Сојузот на организациите на композиторите на Ју-
гославија, освен нивното пренесување и емитување преку 
установите на радиодифузијата кои со посебен договор со 
Сојузот на организациите на композиторите на Југослави-
ја го регулирале плаќањето на надомест, се плаќа надо-
мест по Тарифата на надоместите за јавно изведување и 
соопштување на музички дела во јавноста (во натамошни-
от текст: Тарифага), која е составен дел на овој правил-
ник. 

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Соју-
зот на организациите на композиторите на Југославија 
преку организациите на авторите, ка?о и организациите за 
заштита на авторските права во смисла на член 91 од За-
конот за авторското право. 

Надоместот наплатен на приредби организирани во 
хуманитарни цели (помош на Црвениот крст, организаци-
ите на слепи, глувонеми, итн.) односно на приредби орга-
низирани во корист на настра,дан и од елементарни непо-
годи (земјотреси, поплави, пожари, итн,) Сојузот на орга-
низациите на композиторите ш Југославија преку органи-
зацијата која го наплатува надоместот на тие организации 
ќе им го уплати надоместот на нивната сметка без одбива-
на на трошоците за наплатата, под услов изведувачите да 
настапуваат бесплатно, како и организаторот во офици-
јалната програма да го наведе Сојузот на организациите 
на композиторите на Југославија како учесник на тие при-
редби. 

Член 2 
Надомест не се плаќа за изведување на музички дела: 
1) заради настава и во вид на настава - ако не се 

врши наплатување на влезни билети или друго наплатува-
ње; 

2) на училишни свечености - ако е влезот бесплатен; 
3) на приредби организирани на работи л иштата на 

младински работни акции - ако е влезот бесплатен и ако 
изведувачите настапуваат бесплатно. 

Член 3 
Под музички дела, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат несценски музички дела, со зборови или без 
зборови, и одаомки на сценски музички дела (опера, опе-
рета и др.) кои не претставуваат драмска целина. 

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се 
смета музиката што изведувачот ја изведеа непосредно. 

Како механичка музика, во смисла на овој правил-
ник, се смета музиката што се изведува на инструменти за 
механичка репродукција (грамофон, музички автомат, 
магнетофон, касетофон и др,) или која и се соопштува на 
јавноста преку радиоапарат, телевизор, видеорикордер, 
звучници и сл. 

Член 4 
т 

Бруто приход, во смисла на овој правилник, претста-
вува вкупната наплата остварена со продажба на влезни 
билети или со други форми на наплатување (резервации, 
зголемување на цените на јадењето и пијаната, со за-
должителна ил^ незадолжителна консумација, без оглед 
на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната це-
на се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, 
томбола, лотарија и сл.). 

Основица за пресметка на надоместот што се напла-
тува за концерти на сериозна музика од Tap. број 1 сочи-
нуваат: 

1) приходот остварен со продажба на влезни билети; 
2) трошоците за сала; 
3) нето личниот доход на изведувачите и диригентот 

за соодветен концерт или 
4) хонорарите на изведувачите и диригентот. 
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Нето личниот доход од точка 3 став 2 на овој член се 
пресметува така што вкупните лични доходи на изведува-
чите во соодветниот месец се делат со вкупниот број на 
термини (служби) остварени во тој месец. Вака добиената 
вредност на еден термин се множи со бројот на термините 
остварени за реализација на концертот за кој се наплатува 
надомест. 

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, 
претставува и закупнината (надоместот) или друга форма 
на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за ме-

“ханичка репродукција на музика. 

Член 5 ^ 
Височината на надоместот за изведување на музички 

дела се утврдува во процент од бруто-приходот што при-
редувачот односно организаторот на јавното изведување 
(во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа 
изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на 
изведувачот или во паушален износ. 

Надоместот во определен износ се утврдува во бодо-
ви, а вредноста на бодот се искажува во динари. 

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 8.000 дина-
ри. 

/ 

Член 6 
Височината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се 
врши наплатување на влезни билети или друго наплатува-
ње. Тој надомест не може да биде помал од минималниот 
надомест предвиден во соодветниот тарифен број. 

Член 7 
Височината на надоместот се утврдува во процент од 

бруто-износот на хонорарите на изведувачите ако при из-
ведувањето на музички дела не се врши наплатување на 
влезни билети или друго наплатување, а изведувачите 
примаат хонорар. Тај надомест не може да биде помал од 
минималниот надомест предвиден во соодветниот тари-
фен број. 

Ако при изведувањето на музички дела не се врши на-
платување на влезни билети или друго наплатување и ако 
изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведу-
вање се утврдува во височина на минималниот надомест 
наведен во соодветниот тарифен број. 

Член 8 
Корисникот е должен на надлежната организација за 

заштита на авторските музички права во рок од 8 дена од 
денот на изведувањето да и достави официјални точни 
податоци што служат како основ за утврдување и распре-
делба на авторскиот надомест. 

Ако корисникот не достави точни податоци од став 1 
на овој член, височината на надоместот се утврдува во из-
нос, зголемен за 50%. 

Член 9 
Ако се утврди дека музичкото дело е користено без 

претходна дозовла (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за автор-
ското право), височината на надоместот се утврдува двој-
но од максималниот надомест наведен во соодветниот та-
рифен број. 

Член 10 
Ако музичките дела се користени без претходна до-

звола (неовластено користење) и ако за таквото користење 
е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се 
смета дека делата се користени во текот на целиот месец 
во кој е утврдено неовластеното користење, без оглед на 
бројот на деновите во кои се фактички користени. 

Член 11 
Ако на една приредба или кај еден корисник настапу-

ваат повеќе изведувачки состави, повеќе поединечни музи- ч 
чари-изведувачи или се користат повеќе апарати за изве-
дување на механичка музика, надомест се плаќа посебно 
за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој 
апарат. 

Член 12 
Ако истиот изведувачки состав или поединечниот му-

зичар - изведувач изведува музичко дело последовно на 
две или повеќе места или ако истиот апарат се употребува 
последовно на две или повеќе места на ист или друг ко-
рисник, надомест се плаќа за секое одделно изведување на 
секое од тие места. 

Член 13 
Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој и да-

ли го ангажирал изведувачкиот состав или одделен музи-
чар-изведувач и без оглед на тоа кој е сопственик на апа-, 
ратот или инструментот. 

Корисникот е должен да и овозможи на организација-
та за заштита на авторските музички права увид во доку-
ментацијата што служи како основ за утврдување и рас-
пределба на авторскиот надомест. 

Член 14 
Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (заку-

подавецот) е должен со корисникот да состави договор за 
условите под кои се изведуваат заштитените музички дела 
и на организацијата на авторите, како и на организацијата 
за заштита на авторските права да и овозможи увид во до-
говорот и записникот за бруто-приходот остварен од про-
дадените влезни билети. Во противно солидарно одговара 
за плаќањето на авторскиот надомест и доставувањето на 
програмата. 

Ако закуподавецот од став 1 на овој член и овозможи 
на неовластена организација или на неовластено лице да 
организира музичко-забавна приредба и избегне плаќање 
на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надо-
мест да го плати и програмата да ја достави. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно 
изведување и соопштување на музички дела во јавноста 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/88 и 36/89). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила на 1 декември 1989 

година. 

Бр. 05-8541/1 
10 ноември 1989 година 
Белград Претседател на 

претседателството на 
Сојузот на организациите на 

композиторите на 
Југославија, 

Андрија Томашек, с. р. 

Т А Р И Ф А у 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-
ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА 

А НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕ-
ЛА НА ПРИРЕДБИ 

| I. Музички приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 1 
Надоместот се плаќа во височина: 

Реден 
број Вид на приредба 

\ 

Влезсо 
наплата на 

влезен билет Влез 
или други бесплатен 
форми на 

наплатување 

Минимален 
надомест во 

бодови 

1 Концерт на сериозна 6% од 6% од 
музика бруто хонора-

приходот рот на 
изведува-

чите 

т и 
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- ' Влез со 

Реден 
број Вид на приредба 

наплата на 
влезен билет 

или други 
форми на 

наплатување 

Влез 
бесплатен 

Минимален 
надомест во 

бодови 

2 Концерт на забавна 
музика, шоу, дела на 
заштитени автори во 
духот на народната 
музика, концерт на 
изворна и обработена 
народна музика (пес-

150 ни и игри)и сл. 10% “ 10% “ 150 
. 3 Академија, прослава 

100 и слично 6% “ . 6% “ 100 
- 4 Балетен дивертисман, 

танцовни ревии, тан-
цови натпревари и ре-
вии на лед 6% “ 6% “ 100 

-Il-l Ј Променаден концерт 6% “ 100 

^ ? Надомест за изведување се плаќа според овој тари-
фен број и на приредби, како што се: музички фестивал, 
музичка свеченост, собор на народна музика, музички на-
тпревар, демонстрација на музика и слично, со тоа што 
-стапката се определува според видот на музиката. 
г - ̂  Ако на истата приредба се изведуваат повеќе видови 
музика (сериозна, забавна, народна), се применува просеч-
ната стапка од овој тарифен број. 

П„ Забавни приредби 

ТАРИФЕН БРОЈ 2 
Надомест се плаќа по приредба во височина: 

\ Влез со 
- наплата на 

,Реден 
број 

влезен билет Влез 
бесплатен 

Минимален ,Реден 
број Вид на приредба или други 

форми на 
наолатаува-

ње 

Влез 
бесплатен надомест во 

бодови 

1 Игранка, другарска 10% ОД 10% ОД 150 
вечер, свадба, просла- бруто- хонора-
ва, банкет, магурска, -прихо- рот на 
бруцошка, клупска ве- дот изведува-
чер и слично чите 

2 Забава, бал, маскен-
бал, дочек на нова го-
дина и слично 12% “ 12% “ 200 

Корисникот на музички дела кој не води точна книго-
водствена евиденција со документација за наплатените 
влезни билети или други форми на наплатување плаќа, во . 
смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот 
бруто-приход остварен во текот на целиот календарски 
месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена на-
платата на влезни билети или друга форма на наплатува-
ње, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани . 
влезни билети или се вршени други форми на наплатува-
ње. Ако корисникот на музички дела не води точна книго-
водствена евиденција со документација за разграничува-
,њето на основите, тогаш надоместот се утврдува во износ 
, од 40% на име на влезниот билет или други форми на на-
,платување и 60% на име на задолжителната консумација. 

Ако покрај влезен билет или други форми на напла-
тување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, 
мени и сл), на име на надомест за изведување на музички 
дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен број, 
и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. 
Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува 
и кога се наплатува консумација без наплатување на вле-
зен билет. 

Ако корисникот на музички дела не води точна кни-
говодствена евиденција со документација за наплатените 
задолжителни консумации, корисникот во смисла на став 
5 од овој тарифен број плаќа 5% од вкупниот бруто-при-
ход остварен во текот на целиот каменарски месец (или на 
забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на за-
должителни консумации, без оглед на бројот на денови во 
кои задолжителната консумација е фактички наплатувана. 

Корисниците на музички дела - самостојни угости-
телски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски 
надомест во височина што му одговара на надоместот ут-
врден според приходите на соодветниот корисник на сред-
ствата во општествена сопственост кој води точна книго-
водствена евиденција за бруто-приходот или кој плаќа ав-
торски надомесг врз основа на договор за користење на 
музички дела. 

III. Други приредби 

1. Модерни ревии, избор на убавини и слично: 
ТАРИФЕН БРОЈ 3 

Надомест за изведување се плаќа по приредба, и тоа: 
1) со наплата на влезен билет или други форми на на-

плата 4% од бруто-приходот; 
2) ако е влезот бесплатен: 
а) ако се користи жива музика - 4% од хонорарот на 

изведувачите; 
б) ако се користи механичка музика 250 бодови 
Ако приредбата има концертен дел, надоместот се 

плаќа според тарифниот број 1 од оваа тарифа. 

2. Циркуски претстави: 
ТАРИФЕН БРОЈ 4 

Ако се изведува жива или механичка музика, надо-
местот се плаќа од претстава: 

1) до 200 седишта 60 бодови 
2) од 201 до 500 седишта 90 бодови 
3) повеќе од 500 седишта 120 бодови 

3. Артистички приредби: 
ТАРИФЕН БРОЈ 5 

Ако се изведува жива или механичка музика се плаќа, 
од бруто-приходот од приредба. 

4. Спортски и фискултурни приредби: 

ТАРИФЕН БРОЈ 6 
На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за 

изведување на механичка или жива музика пред почетокот 
на приредбата, во пауза или по приредбата, надомест се 
плаќа по приредба: 

1) до 10.000 седишта 150 бодови 
2) преку 10.000 до 30.000 седишта 250 бодови 
3) повеќе од 30.000 седишта 350 бодови 
За изведување на музика на самата приредба (меха-

ничка или жива музика), при која се изведува фискултурна 
програма, се плаќаат 2% од бруто-приходот на влезница-
та, односно хонорарот на изведувачот, а најмалку во дво-
ен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со овој пра-
вилник не е определено поинаку. 

Ако прередбата има концертен дел, надомест се пла-
ќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа. 

5. Изведување на музички несценски дела при прикажува-
ње на сценски дела 

ТАРИФЕН БРОЈ 7 
За ненарачани музички дела што се изведуваат во 

драмско-сценски дела, било како музичка придружба или 
како илустрација, или се вклопени во самиот драмски тек-
ст, или се изведуваат пред почетокот, во паузата или по 
претставата, надомест се плаќа по претстава: 

Реден 
број Траење на музиката 

Влез со 
наплата на 
влезница Влез 
или други бесплатен 
форми на 

наплатување 

Мимален 
надомест во 

бодови 

1 до 10 минути 2% од 2% од 100 
бруто хонора-

приходот рот на 
изведува-

чите 
2 до 20 “ 3% - 3% 150 
3 до 30 “ 4% “ 4% “ 220 
2 повеќе од 30 минути 5% “ 5% “ 250 
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IV. Свирачн поединци 

ТАРИФЕН БРОЈ 8 џ 

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување 
на музички дела. 

1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 60 бодови 
2) на свадби што не се организирани во 

јавни локали, по свадба 80 бодови 
3) договорен паушал од 300 бодови 
На инвалидите со преку 50% инвалидност надомес-

. тот им се намалува за 50%. 

Е. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО 
ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

V. Угостителски дуќани 

ЖИВА МУЗИКА 

ТАРИФЕН БРОЈ 9 
1. Надоместот за изведување на жива музика во угос-

тителски дуќани во кои не се наплатуваат влезници или 
задолжителни консумации изнесува месечно: 

Траење на изведувањето на жива 
Број на столови во затворен или отворен музика -
простор односно капацитет на бројот на 

посетителите (до 24 часа) по 24 часа 

Бодови 

до 40 400 600 
од 41 до 80 500 700 
од 81 до 120 600 800 
од 121 до 180 700 900 
од 181 до 240 800 1.000 
од 241 до 300 900 1.100 
од 301 до 360 4 1.000 1.300 
од 361 до 420 1.100 1.400 
од 421 до 480 1.200 1.500 
од 481 до 540 1.300 1.600 
од 541 до 600 ^ 1.400 1.700 

Од 601 до 660 1.500 2.000 , 
од 661 до 720 1.600 2.100 
од 721 до 780 1.700 2.200 
од 781 до 840 1.800 2.300 
од 841 до 900 1.900 2.400 
над 900 2.000 2.500 

МЕХАНИЧКА МУЗИКА 

ТАРИФЕН БРОЈ 10 
1. Надоместот за изведување на музика со радиоапа-

рати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќа-
ни, освен во барови и слични локали, изнесува 50 бодови 
месечно. 

За изведување на механичка музика со озвучување во 
баровите, диско-клубовите и видео клубовите и слични ло-
кали, како и во угостителските дуќани надоместот се пла-
ќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа. 

Ако во локалите се наплатуваат влезници или за-
должителна конзумација, односно се исплаува закупнина 
(надомест за апратот за механичка репродукција на музи-
ката), надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа та-
рифа. 

2. Надоместот за изведување на музика со телевизори 
во угостителски дуќани изнесува 50 бодови месечно. 

3. Надоместот за користење или пренесување на му-
зика во секоја друга просторија со грамофони, магнетофо-
ни, касетофон^ музички автомати, радиопарати, телеви-
зори, видеорикордери, звучник и сл. изнесува месечно: 

а) по едно средство (апарат) 50 бодови 
б) озвучување, основен надомест 200 бодови 
в) озвучување, по еден звучник 10 бодови 
Ако изведувањето на механичка музика од оваа точка 

се пренесува во угостителски дуќани од точка 1 став 2 на 
овој тарифен број, надоместот се плаќа по тарифниот број 
9 на оваа тарифа. 

VI. Мензи и бнфиња во претпријатија, во други работни ор-
ганизации и во државни органи 

ТАРИФЕН БРОЈ И 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

преку: 
1) грамофон или магнетофон 30 бодови 
2) радиоапарат или телевизор 30 бодови 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

ТАРИФЕН БРОЈ 12 
Надомест се плаќа месечно ва изведување на музика 

преку: 
1) грамофон или магнетофон 30 бодови 
2) радиоапарат или телевизор 30 болви 

За поединечно изведување надомест се плаќа по та-
рифниот број 2 на оваа тарифа, а најнискиот износ е 50% 
од утврдениот износ во овој тарифен број според бројот 
на столовите односно можниот број на посетители по ден. 

Во баровите и во слични локали во кои се игра - на-
доместот се плаќа за 100% повеќе од надоместите наведе-
ни во оваа точка. 

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат 
влезници или задолжителни консумации, надоместот се 
плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан музиката 
се користи подолго или од посетителите се наплатуваат 
влезници, резервации, задолжителна консумација или по-
вишена цена и сл. (дочек на нова година, забава, бал, мас-
кенбал, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, 
клупска вечер и сл.), покрај месечен надомест, угостител-
скиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведувањето, по 
тарифниот број 2 на оваа тарифа. 

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува своја-
та обврска во поглед на јавното изведување на музички де-
ла и да ја пренесува на корисниците на своите услуги, ор-
ганизаторите или изведувачите на музичко-забавната про-
грама. 

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точ-
ка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услу-
ги, туку деловните простории се издаваат во закуп или 
угостителски услуги се даваат само делумно, плаќаат и 
посебен максимален надомест од точка 3 на овој тарифен 
борј што се наплатува во таков или сличен угостителски 
дуќан. 

VTII. Трговски дуќани, агенции и други 
деловни просторни 

ТАРИФЕН БРОЈ 13 
Надомест се плаќа месечно за изведување на музика 

во: 
1) стоковни куќи и пазари, преку: 
а) грамофон или магнетофон, по едно 

средство (апарат) 40 бодови 
б) радиоапарат или телевизор по едно 

средство (апарат) 40 бодови 
в) озвучување, основен надомест 100 бодови 
г) озвучување, по еден звучник 10 бодеви 
Ако се користат повеќе средства (апарати), надомес-

тот може да се договори и во месечен паушален износ, зе-
мајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се 
користат: 

2) во продавници, млекарници, бензински станици и 
слично, преку: 

а) грамофон или магнетофон 40 бодеви 
б) радиоапарат или телевизор 40 бодови 
в) озвучување, основен надомест 100 бодови 
г) озвучување, по еден звучник 10 бодови 
3) во туристички и други агенции, претставништва и 

други простории во кои се работи со странки, преку: 
а) грамофони или магнетофони 40 бодови 
б) радиоапарати ати телевизори 40 бодови 
в) озвучување, основен надомест 100 бодови 
г) озвучување, по еден звучник 10 бодови 
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IX. Саеми 

ТАРИФЕН БРОЈ 14 
? /к За изведување на механичка музика, освен музика од 
^музички автомат, надоместот се плаќа во височина од 300 
бодови дневно. 

X. Занаетчиски дуќани 

ТАРИФЕН БРОЈ 15 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

ка во: 
1) слаткарници, преку: 
а) грамофони или магнетофони 
б) радиоапарати или телевизори 
2) берберско7фризерски дуќани, пре-

ку: радиоапарати, грамофони или магне-
тофони 

3) салони за чистење на облека, пре-

50 бодови 
50 бодови 

50 бодови 

ку: 
а) грамофони или магнетофони 50 бодови 
б) радиоапарати или телевизори 50 бодови 
4) други занаетчиски дуќани, преку 
а) грамофони или магнетофони 50 бодови 
б) радиоапарати или телевизори 50 бодови 

Претпријатија односно организации на здружен труд 

ТАРИФЕН БРОЈ 16 
Надоместот изнесува месечно, и тоа: 
1) како основен надомест за озвучу-

вање 

: ка 
1) 

1 2) 
- ј' 
i 

/3) 

- : ' ( 

2) за секој звучник 

XII. Превозни средства 

ТАРИФЕН БРОЈ 17 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на музи-

на бродови, преку; 
а) жива музика и механичка по тарифниот број 

музика со озвучување 9 на оваа тарифа 
б) механичка музика, по едно средство 

(апарат), освен музички автомати од 
тарифниот број 28 на оваа тарифа 

в) озвучување, по звучник 
во автобуси, возови или авиони, изве-
дување на .механичка музика: 
:а) по автобус 
б) по озвучен вагон 
в) по авион 
За возови кои немаат постојан број на вагони, надомес-
тот може да се договори во месечен паушален износ; 
на автобуски или железнички станици, бродски приста-
ништа и аеродроми, преку: 
а) механичка музика, по едно средство 

(апарат), освен музика од музичкиот 
автомат од тарифниот број 28 'на 
оваа тарифа 

б) озвучување, по звучник 
во рекламни автомобили (автомобили 
кои во текот на возењето вршат рекла-
мирање при механичка музика) - днев-
но -

ХШ. Кина 

50 бодови 
10 бодови 

30 бодови 
30 бодови 

100 бодови 

Број на претстави неделно 
Број на седишта до 8 повеќе од 8 

бодови 
до 600 40 50 

,повеќе од 600 60 100 

XIV. Читални 

ТАРИФЕН БРОЈ 19 
За изведување на механичка музика освен на музика 

од музички автомат, надоместот се плаќа во висина од 20 
бодови месечно. 

XV. Месни заедници, општествени или клупски простории 

ТАРИФЕН БРОЈ 20 
Надомест се плаќа месечно за изведување на меха-

ничка музика преку: 

1) грамофони или магнетофони 
2) радиоапарати или телевизори 

30 бодови 
20 бодови 

100 бодови 
10 бодови 

30 бодови 
5 бодови 

15 бодови 

ТАРИФЕН БРОЈ 18 
1 Надоместот за изведување на музика преку грамофо-
' ни, магнетофони, радиоапарати или некое друго механич-
"Kb средство пред почетокот на претставата, во пауза или 

; tid претставата во кино, се плаќа месечно по следната та-
1 бела: 

Надоместот за изведување на музички дела, со напла-
та на влезници или друга форма на наплатување, или со 
игранка (диско-клубови и др.) се плаќа по тарифниот број 
2 од оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во па-
ушален износ. 

XVI. Изложби галерии, музеи 

ТАРИФЕН БРОЈ 21 
Надоместот се плаќа месечно за изведување на: 

1) механичка музика, освен музика од му-
зички автомати 30 бодови 

2) со озвучување, по еден звучник 5 бодови 

XVII. Југословенска народна армија 

ТАРИФЕН БРОЈ 22 
Надоместот за изведување на музички дела во Југо-

словенската народна армија за службени намени се плаќа 
според посебна спогодба.. 

Под изведување на музички дела за службени цели во 
Југословенската народна армија се подразбира изведува-
ње на музички дела во касарни и гарнизони за војниците, 
при дочек и испраќање на државни делегации, на воени па-
ради, погреби и слично. 

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од 
став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се 
применува соодветниот број на оваа тарифа. 

XVHI. Спортски игралишта, бањи и кампови 

ТАРИФЕН БРОЈ 23 
Надоместот се плаќа за изведување на: 

1) механичка музика, освен музика од му-
зички автомат 100 бодови 

2) со озвучување, по звучник 10 бодови 

XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки 

ТАРИФЕН БРОЈ 24 
Надомест се плаќа за изведување на механичка музи-

ка, и тоа: 
1) во салони на забава, месечно 150 бодови 
2) во забавни паркови, дневно 30 бодови 
3) за вртелешки, дневно 5 бодови 

XX. Школи за играање 

ТАРИФЕН БРОЈ 25 
Надоместот месечно, без оглед на видот на музиката, 

изнесува “ 150 бодови 

XXI. Месни разгласни станици 

ТАРИФЕН БРОЈ 26 
Надомест се плаќа за изведување на механичка музи-

ка, и тоа: 

1) дневно 
2) месечно 

10 бодови 
100 бодови 
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XXII. Локални радиостаници 

ТАРИФЕН БРОЈ 27 
Надоместот се плаќа месечно, според траењето на 

емисиите во неделата, и тоа: 

1) до 15 часови 
2) од 15 до 30 часови 
3) од 30 до 40 часови 
4) преку 40 часови 

50 бодови 
100 бодови 
150 бодови 
200 бодови 

Локалните радиостаници кои остваруваат посебни 
приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и 
слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, 
наплатуваат уште 4% од тие бруто приходи. 

XXIII. Музички автомати 

ТАРИФЕН БРОЈ 28 
За изведување на музика од музички автомати без ек-

ран, надомест се плаќа 100 бодови месечно. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ 
ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните 

пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 63/89 и 70/89) во точка 1 податоци под ред-
ниот број 9 се менуваат и гласат: 

„9 „МОСТАР" 05,45 11,00 1 
17,30 20,30 1,5 
07,00 17,00 2 
07,00 11,00 3 
06,00 11,00 4 
17,00 21,00 4 
05,30 14,00 5 
05,20 08,00 6 
09,00 13,00 7 
20,30 23,00 7 ' 

05,40 
17,30 
08,00 
05,15 
18,55 
07,05 
06,30 
15,35 
07,30 
19,10 
06,35 
20,30 

11,00 1 
20,30 1 
13,20 2 
09,30 3 
22,30 3 
20,10 4 
09,10 5 
20,15 5 
09,00 6 
21,00 6 
10,40 7 
23,00 7" 

1175. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски пастенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
сојузниот секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И СТРАНСКА СОРТА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОПИТНО ПОЛЕ И 

ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Со оваа наредба се определува височината на тро-

шоците што подносителот на барањето за признавање на 
новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведе 
во производство странска сорта на земјоделски растенија 
ги поднесува за испитување на сортата во опитно поле и 
во лабораторија. 

2. Височината на трошоците за испитување на сорта 
во оптно поле и во лабораторија, по култури односно по 
група култури на есенската сеидба односно садење во 1989 
година изнесува, и тоа за: 

Динари 

1) есенска пченица . 25,200.000 
2) други прави жита и тритикали 21,700.000 
3) маслодајна репка 22,600.000 
4) крмни култури 21,700.000 
5) режани цвеќиња 11,400.000 
3. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 

престанува да важи Наредбата за височината на трошоци-
те за испитување на новосоздаден и странска сорта земјо-
делски и шумски растенија во опитно поле и лабораторија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/89). 

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

Бр. 4460/1 
21 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен 'секретар за 
земјоделство, 

frp Стева Мирјѕаиќ, с. р. 

1176. 
I 

Врз основа на член 263 би Законот за воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), со-
јузниот секретар за сообраќај и врски издава 

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

VI/01 Бр. 6282/2 
16 ноември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
сообраќај и врски, 

Јожеф Отокар, с. р. 

1177. “ 
Врз основа на член 7 од Законот за привремените 

мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се 
користат во 1989 година за намените во рамките на селек-
тивната програма во земјоделството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 71/89), сојузниот секретар за земјоделство, во 
спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ И ПОТРЕБНАТА ДО-
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КРЕДИТИТЕ 

ОД КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКИТЕ 
1. Корисниците на правото на регрес од член 3 на За-

конот за привремените мерки за регрес на дел од каматата 
на кредитите што се користат во 1989 година за намените 
во рамките на ефективната програма во стопанството (во 
натамошниот текст: Законот) заради остварување на пра-
вото на регрес на дел од каматата на кредитите од кредит-
ниот потенцијал на банките во смисла на чл. 1, 2 и 6 од За-
конот, кон барањето за исплата на регресот, поднесуваат 
до Службата на општественото книговодство кај која се 
води нивната жиро-сметка (во натамошниот текст: над-
лежната служба на општественото книговодство), и тоа: 

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

2) пресметка на регресот на износот на користениот 
кредит од кредитниот потенцијал на банката, што ја заве-
рила банката кај која се користи кредитот за намените од 
член 6 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 оваа упатство. 

Пресметката на регресот содржи податоци за секој 
корисник на правото на регрес на кредитите од кредитни-
от потенција на банките за намените утврденеи во член 6 
на Законот, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредитот и износ на користе-

ниот кредит од кредитниот потенцијал на банката; 
3) намена на кредитот; 
4) височина на есконтната стапка на Народната банка 

на Југославија; 
5) износ на каматата пресметана по есконтна стапка; 
6) височина на регресот во процентите од член 6 на 

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

мерока и и се доставува на надлежната служба на општес-
твеното книговодство. Надлежната служба на општестве-
ното книговодство еден заверен примерок му враќа на ко-
рисникот на правото на регрес, вториот го задржува а тре-
тиот и го доставува заедно со налогот за исплата на 
Службата на општественото книговодство, Филијала Нов 
Белград, која пресметката на регресот ја доставува до Со-
јузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога 
врши исплата од сметката на Сојузниот секретаријат 3с 
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 дел од каматата на кредитите 

што во 1989 година се користат за намени во рамките на 
селективната програма во земјоделството („Службен лист 
ца СФРЈ“, бр. 43/89). 

5. Оваа упатство се применува на кредитите од кре-
дитниот потенцијал на банките што се во користење од 15 
јули 1989 година. 

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

Број 4380/1 
14 ноември 1989 година 
Белград 

Заменик на сојузниот 
секретар за земјоделство, 

Антун Шеда, с. р. 

Назив на корисникот на кредитот 

Образец ПРП 

Надлежна служба на општественото книговодство 

П Р Е С М Е Т К А Н А Р Е Г Р Е С О Т 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ 

ОД 15 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА ЗА НАМЕНИТЕ ОД ЧЛЕН 6 НА ЗАКОНОТ 

Број на договорот за 
кредитот п износ на 

Реден број користениот кредит од 
кредитниот потенцијал на 

банката 

Намена на 
кредитот 

Височина на 
есконтната 

стапка на НБЈ 

Износ на каматата 
пресметана по есконтната 

стапка 

Височина на 
регресот во 

% 

Износ на-
пресметаниот 

регрес 

ВКУПНО: 

Печат и потпис на овластеното лице 
на банката давател на кредитот 

Печат и потпис на овластеното лице 
на надлежната служба на 

општественото книговодство 

Место и датум Печат и потпис на овластеното лице 
на корисникот на кредитот 

1178. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 
и 59/88) и член 80 став 1 точка 5 од Законот'за Народната 
б^нќа на Југославија и единствен9то монетарно работење 
н^ 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 НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 
39/88, 8/89, 33/89 и 37/89), во точка 1 бројот: „1.000.000" 
се заменува со бројот: „3.000.000", бројот „500.000" се за-
менува со бројот: „1.500.000", а зборовите: „во апоени од 
100.000 динари и помали апоени“ се заменуваат со зборо-
вите: „во апоени од 1,000.000, 100.000, 50.000,20.000 и 5.000 
динари“. 

Во точка 2 бројот „100.000" на обете места се замену-
ва со бројот: „500.000". 

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

О. бр. 120 
16 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банкар на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

1179. 
Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 

точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 

г 
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СФРЈ“, бр. 47/89 и 63/89) во точка 3 одредбата под 1) се 
менува и гласи: 

„1) на сите девизни депозити;" 
Одредбите под 5) и 6) се бришат, а одредбите под 7) и 

8) стануваат одредби 5) и 6). 
2. Првата пресметка и издвојувањето на задолжителна-

та резерва според одредбите од оваа одлука банките ќе ги 
извршат на 11 декември 1989 година според просечната 
состојба на депозитите во ноември 1989 година. 

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

О. бр. 122 
22 ноември 1989 година Претседател 
Белград на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
^ Југославија, 

Душан Влатковиќ, с. р. 

1180. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната 

банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/89 
и 55/89), во точка 5 во уводната реченица зборовите: „бан-
ките плаќаат камата“ се заменуваат со зборовите: „на бан-
ките им се плаќа камата“. 

Одредбата под 3) се брише. 
2. Точката 6 се менува и гласи: 
„6. Каматните стапки за благајничките записи на На-

родната банка на Југославија се утврдуваат во номинален 
месечен износ во распон ± 10% од стапката на растежот на 
цените на мало во претходниот месец. 

Каматните стапки на благајничките записи што се 
продаваат на аукции ги утврдува гувенерот на Народната 
банка на Југославија со посебна одлука, а во рамките на 
став 1 од оваа точка. 

Продажбата на благајничките записи во периодот по-
меѓу две аукции ќе се врши по најниската каматна стапка 
по којашто Народната банка на Југославија ги продавала 
благајничките записи на последната аукција. 

Банката што ги купува благајничките записи помеѓу 
две аукции ќе и плаќа на Народната банка на Југославија 
посебна провизија од 0,0625% во вредноста на купените за-
писи“. 

3. По точката 6 се додава точка 6а која гласи: 
„6. Каматата на благајничките записи што Народна-

та банка на Југославија им ги продава на банката во пери-
одот од денот на в,легувањето во сила на оваа одлука до 
одржување на првата аукција се плаќа по каматна стапка 
во височината на стапката на растежот на цените на мало 
во претходниот месец зголемена за 8% на годишното ниво 
за записи со рок на доспеаност од три месеци и во височи-
на на стапката на растежот на цените на мало во претход-
ниот месец зголемена за 5% на годишното ниво за записи-
те со рок на доспеаност од три месеци." 

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

О. бр. 123 
22 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југослаивја, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

1181. 
Врз основа на чл. 13 и 16 и член 80 став Г точка 10 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единств-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКОВНИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ПАТ ЦА 
АУКЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 

1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за рамковните услови за пласирање на 

благајнички записи Народната банка на Југославија^ по 
пат на аукции во периодот октомври-декември 1989 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89), точката 3 се мену-
ва и гласи: 

„3. Каматните стапки на благајничките записи што се 
пласираат преку аукции ќе се утврдуваат во согласност со 
одредбите од точка 6 на Одлукататза каматните стапки на 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/89, 55/89 и 74/89). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист н^ СФРЈ“. 

О. бр. 124 
22 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

1182: 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на- СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите 
примања на делегатите во Собранието на СФРЈ. 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 23 ноември 1989 година, донесе 

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

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

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 
66/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89, 56/89 и 65/89), во 
точ. 1 и 2 износот: „370.000" се заменува со износот: 
„530.000". 

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

Број: 114-57/89-013 
23 ноември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Заразниов, с. р. 
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1183. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ rf за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77г 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 
ноември 1989 година, донесе 

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

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 
9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89, 56/89 
и 65/89), во точка 1 износот: „3.280.000" се заменува со из-
носот: „4.700.000". 

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

Број: 114-58/89-013 
23 ноември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

1184. 
Врз основа на член 8 од Законот за надоместите на 

личните доходи на делегатите во Собранието на СФЈ и за 
личните доходи на функционерите што ги прогласува, из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 72/89), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 23 ноември 1989 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ВО 

ПАУШАЛЕН ИЗНОС 
1. На сите делегати во Собранието СФРЈ им припаѓа 

месечен надомест во паушачен износ (делегатски паушал) 
во височина на осум дневници. 

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува 
^ 1есечно однапред. 

3. Правата од оваа одлука течат од 1 декември 1989 
година. 

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа 
на товар на наменските, средства на Собранието на СФРЈ. 

5. Со денот на влегувањето во сил^ на ова одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на месечниот 
надомест на трошоците за вршење на функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 
65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89,29/89, 36/89, 
50/89, 56/89 и 65/89). 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Број: 114-59/89-013 
23 ноември 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

1185. 
Врз основа на член 31а став 10 од Законот за финан-

сиското работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/89, „ 
26/89, 35/89 и 58/89), Сојузниот завод за статистика ут-
врдува 

ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ 
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО НОЕМВРИ 

1989 ВО ОДНОС НА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА 
СФР Југославија 40,3% 
СР Босна и Херцеговина 41,5% 
СР Македонија 50,0% 
СР Словенија 42,8% 
СР Србија 38,8% 
САП Војводина 38,4% 
С АЛ Косово 38,4% 
СР Хрватска 36,0% 
СР Црна Гора 42,0% 

Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од 
териториите на САП процентот на растежот на животни-
те трошоци изнесува''39,3% 

Бр. 001-4438/1 
25 ноември 1989 година Директор' 
Белград на Сојузниот завод за 

/ статистика, 
Драгутин Груоковиќ, с. р. 

1186. 
Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во-промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Со-

јузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ, ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година се укинати од“обренијата за пуштање во промет на следните 
лекови: 

ђ Г Назив на лекот Форма и пакување Производител на 
лекот 

Број и датум на 
одобрението за 

пуштање на лекот 
во промет 

Број и датум на 
одобрението за 
укинување на 
решението за 
пуштање на 

лекот во промет 

1 ACETISAL таблети, кутија со 10 „Инекс-Хемо- 09-319/1 06-6664/1 
таблети фарм“-Индустрија 11.7.1960 27.12.1988 

фармацеутско-хемиј- година година 
ских производа и ам-
балаже - Вршац ' 
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2 ACETISAL 

3 ACETISAL 

4 AMIKROL 

5 AMIKROL 

6 AMINOPYRIN 

7 AMINOPYRIN 

8 AMINOPYRIN 

9 AMINOPYRIN 

10 AMINOPYRIN 

11 AMINOPYRIN 

12 AMINOPYRIN 

13 AMINOSTERIL 
L 

14 AMPICILIN 

15 AMPICILIN 

16 AMPICILIN 

17 AMPICILIN 

18 AMPICILIN 

19 AMPICILIN 

20 AMPICILIN 

21 AMPICILIN 

22 AMPICILIN 

23 AMPICILIN 

таблети, кутија со 500 
таблети 

таблети, кутија со 
1000 таблети 

раствор, пластично 
шише со 500 ml рас-
твор 

раствор, шише со 
1000 ml раствор 

таблети, кутија со 20 
таблети по 0,1 g 

таблети, кутија со 250 
таблети по 0,1 g 

таблети 0,1 g кутија 
со 500 табл. по 0,1 g 

таблети, кутија со 
1000 табл. по 0,1 g 

таблети, кутија со 250 
табл. по 0,3 g 

таблети, кутија со 500 
табл. по 0,3 g 

таблети, кутија со 
1000 табл. по 0,3 g 

раствор за инфузии, 
шише со 500 ml 

инјекции,.250 mg ку-
тија со 50 шишенца 
по 250 mg 

инјекции, 500 mg ку-
тија со 50 шишенца 
по 500 mg 
инјекции, 1000 mg ку-
тија со 50 шишенца 
по 1000 mg 
капсули, кутија со 16 
капсули по 250 mg 

капсули, кутија со 100 
капсули по 250 mg 

капсули, кутија со 400 
капсули по 250 mg 

капсули 500 mg 16 
капсули по 500 mg 

капсули 500 mg 100 
капсули по 500 mg 

капсули 500 mg 400 
капсули по 500 mg 

сува смеса за подго-
товка на капки за де-
ца, шишенце со сува 
смеса што содржи 2 g 
ампицилин за подго-

„Лек“-Товарна фар-
мацевтских ин геемич-
них изделков-ЈБубља-
на 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Босналијек" - Преду-
зеће за производна 
фармацеутских, козме-
тичких и кемијских 
производа - Сарајево 

„Босналијек" - Преду-
зеће за производњу 
фармацеутских, козме-
т и ч к а и кемијских 
производа - Сарајево 

09-319/4 
11.7.1960 
година 

09-319/5 
11.7.1960 
година 

06-894/1 
29.4.1986 
година 

06-895/1 
29.4.1986 
година 

05-6357/1 
17.10.1979 

година 

05-6358/1 
17.10.1979 

година 
05-6359/1 
17.10.1979 

година 
05-6360/1 
17.10.1979 

година 

05-6362/1 
17.10.1979 

година 
05-6363/1 
17.10.1979 

^ година 
05-6364/1 
17.10.1979 

година 
6-5355/1-73 

15.2.1974 
година 

05-390/1 
13.6.1979 
година 

05-389/1 
12.6.1979 
година 

0501-388/1 
12.6.1979 
година 

0501-381/1 
12.6.1979 
година 

0501-382/1 
12.6.1979 
година 

0501-383/1 
12.6.1979 
година 

0501-384/1 
12.6.1979 
година 

0501-385/1 
12.6.1979 
година 

0501-386/1 
12.6.1979 
година 

0501-387/1 
12.6.1979 
година 

06-6665/11 

27.12.1988. 
година 

06-6666/1 
27.12.1988 

годика 
06-232/1 

27.12.1988 
година 

06-233/1 
27.12.1988 

година 
06-6667/1 
27.12.1988 

година ' 

06-6668/1 
27.12.1988 

година 
06-6593/1 
27.12.1988 

година 
06-6594/1 
27.12.1988 

година 

06-6595/1 
27.12.1988 

год“ина 
06-6609/1 
27.12.1988 

година 
06-6610/1 
27.12.1988 

година 
06-6611/1 
27.12.1988 

година 
06-8229/1 
14.11.1988 

година 

06-8228/1 
14.11.1988 

година 
06-8227/1 
14.11.1988 

година 
06-8235/1 
14.11.1988 

година 
06-8234/1 
14.11.1988 

година 
06-8236/1 
14.11.1988 

година 

06-8232/1 
14.11.1988 

година -
06-8239/1 
14.11.1988 

година 
06-8223/1 
14.11.1988 

година 
06-8241/1 
14.11.1988 

година 



Страна 1864 - Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 24 ноември 1989 
ј 

1 2 
- 1 1 

3 4 5 6 

товка на 20 ml капки 
за foe ца, со додавање с на 15 mi прочистена 
вода ч 

24 AMPICILIN сува смеса за подго-
товка на суспензија за 
орална употреба, ,ши-
шенце со сува смеса 
од 5 g ампицилин за 
подготовка на 100 ml 
суспензија со додава-
ње на 57 ml пречисте-
на вода 

и 0501-391/1 
12. 6. 1979 

година 

06-8240/1 
14.11.1988 

година 

1 

25 APTIN таблети, кутија со 30 
таблети по 50 mg 

ft 08-6144/1-70 
9.6.1971 
година 

06-6948/1 
14.11.1988 

година 
26 AQUA REDES- кутија со 10 х 2 ссш „Инеке-Хемофарм" - 108-32/1 06-6614/1 

TILLATA Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалажа - ' 
Вршач 

6.9.1962 
година 

27.12.1988 
година 

27 AQUA REDES- ампули, St 15-515-70/1-65 06-6615/1 
TILLATA кутија со 10 амггули 

од 5 ml 
17.3.1965 
година 

27.12.1988 
година 

28 AQUA REDES- ампули, кутија со 10 И 15-217/1 06-6616/1 
TILL AT A ампули од 10 ml 18,4Л966 

година 
27.12.1988 

година 
29 ARTANE таблети, шише со 

1000 таблети по 2 mg 
м 05-4139/1 

23.9.1981 
година 

06-6612/1 
27.12.1988 

година 
30 ARTANE таблети, шише со „Инекс-Хемофарм" - 07-4140/1 06-6613/1 

1000 таблети по 5 mg Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
изводи и амбалажа -
Вршац 

23.9.1981 година 27.12.1988 
година 

31 AVACAN ампула, кутија од 5 „Босналијек" - Преду- 141 06-6949/1 
ампули од 1,1 ссш зеће за производиу 

фармацеутских, козме-
тичка и кемијских 
произвела - Сарајево 

28.1.1957 година 14.11.1988 
година 

32 BADEMIN дражен кутија со 50 „Инекс-Хемофарм" - 06-208/1 06-6617/1 
дражен по 0,5 g Индустрија фармад-е-

утско-хемијских про-
извода и амбалажа -
Вршац 

13.3.1986 година 27.12.1988 
година 

33 BETAMET крем, туба со 50 g 
крем 

и 07-5083/1 
17А1984 година 

06-6586/1 
27.12.1988 

година 
34 BETAMSAL маст, туба со 50 g 

маст 
W 07-5081/1 

7.5.1964 година 
06-6588/1 
27.12.1988 

година 
35 BETAMSAL тииктутра, шишенце 

со 50 ml тинктура 
?? 07-5079/1-82 

17.4.1984 година 
06-6587/1 
27.12.1988 

година 
36 BICALON таблети, кутија со 100 „Здравље" - Фабрика 05-3935/1 06-11290/1 

таблети фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

28.3.1969 
година 

27.12.1988 
година 

37 BISOLVOMYCIN капсули, кутија со 21 
капсула 

и 6-5395/1-72 
2.2.1973 
година 

06-6339/2 
10.10.1988 

година 
38 BRONDILETE дражен, шишенце со „Југоремеднја" - Фаб- 05-3673/1-69 06-6988/1 

60 дражен рика лекова РО у сас- 29.5.1970 година 27.12.1988 60 дражен 
таву ИПК „Серво 
Михаљ“ - Зрењанин -

година 

39 BYKOMYCIN за перорална употре- „Босналијек" - Преду- 2405/1 06-6945/1 
ба, шишенце со 2 g зеће за производиу 

фармацеутских, козме-
тичких и кемијских 
производа - Сарајево 

23.10.1974 година 14.11.1988 
година 

40 BYKOMYCIN ампули, кутија со 1 
ампула по 500 mg 

и 05-346/1 
13.3.1969 година 

06-6946/1 
14.11.1988 

година 
41 BYKOMYCIN капсули, шишенце со 

30 капсули 
П 05-345/1 

13.3.1969 година 
06-6947/1 
14.11.1988 

година 
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43 CAPD 2 раствор за континуи- „Инекс-Хемофарм" - 0602-786/1 06-6618/1 
рана амбулаторна пе- Индустрија фармаце- 24.4.1985 27.12.1988" 
ритонеална дијализа, утско-хемијских про- година година 
6 пластични ќесиња извела и амбалажа -
од 1,5 1 Вршац 

43 CAPD 2К раствор за континуи-
рана амбулаторна пе-
ритонеална дијализа, 
кутија со 6 пластични 
ќесиња од 1,5 1 

W 06-787/1 
24.4.1985 година 1 

06-6619/1 
27.12.1988 

година 

44 CAPD3 раствор за континуи-
рана амбулаторна пе-
ритонеална дијализа, 
кутија со 6 пластични 
ќесиња од 1,5 

06-788/1 -
24.4.1985 
година 

06-6620/1 
27.12.1988 

година 

45 CAPD ЗК раствор за континуи-
рана амбулаторна пе-
ритонеална дијализа, 
кутија со 6 пластични -
ќесиња од 1,5 1 

06-789/1 
24.4.1985 година 

л 

06-^621/1 
27.12.1988 

година 

46 CAPD 4К раствор за континуи-
рана амбулаторна пе-
ритонеална дијализа, 
кутија со 6 пластични 
ќесиња од 1,5 1 

06-790/1 
24.4.1985 година 

06-6622/1 
27.12.1988 

година 

47 CAPD 4К раствор за континуи-
рана амбулаторна пе-
ритонеална дијализа, 
6 пластични ќесиња 
од 1,5 1 

и 0602-791/1 
24.4.1985 година 

06-6623/1 
27.12.1988 

година 

48 CrflNIDINI таблети, шишенце со „Срболек" - Радна ор^ 05-2376/1 06-5866/1 
SULFATIS RE- 50 таблети по 300 mg ганизација за меди- 20.6.1979 година 10,10.1988 
TARD цинско снабдевање -

Београд ' 
година 

49 CHLORAMPHE- капки за очи, шишен- ,Дцравље" - Фабрика 05/2-2532/1 06-11276/1 
NICOL це со 5 ml раствор фармацеутских и, хе-

мијских производа -
Лесковад 

10.7.1975 година 27.12.1988 
година 

50 CHOLIPIN дражен, шишенце со 
20 дражен 

\ 

Ј 5-515-299/1-64 
31.3.1965 година 

06-11294/1 
27.12.1988 

година 
51 CODILEK капсули, кутија со 10 „Лек“ - Товарна фар- 07-5481/1-82 06-237/1 

капсули мацевтска ин кемич-
них изделков - Љуб-
љаиа 

28.6.1984 година 27.12.1988 
година 

52 CODILEK 

| 

сируп, шишенце со 
100 ml сируп 

07-5380/1-82 
28.6.1984 година 

06-238/1 
27.12.1988 

година 
52 CORDARONE таблети, кутија со 15 „Крка" - Товарна 6-256/1 06-2009/1 

i таблети по 200 mg здравил - Ново Мес- , 20.7.1972 година 10.10.1988 

53 DEMETRIN 
то - година 

53 DEMETRIN таблети, шишенце со „Инекс-Хемофарм", 05/2-4576/1 06-6624/1 
50 таблети по 10 mg Индустрија фармаце-

утско-хемијске произ-
28.12.1976 година 

/ 
27.12.1988 

година 
водна и амбалаже -

54 DEXTRANUM 
Вршац 

54 DEXTRANUM со 5% сорбит, шише и 07-2328/1 06-6626/1 
40 со 500 ml раствор 22.6.1984 година 27.12.1988 

55 DEXTRAN 40 
година 

55 DEXTRAN 40 со 20% сорбит, шише 
со 500 ml раствор 

07-2327/1 
22.6.1984 година 

06-6627/1 
27.12.1988 

56 DEXTRAN 40 
година 

56 DEXTRAN 40 со физиолошки рас-
твор, шише со 500 ml 

07-2326/1 
22.6.1984 година 

06-6625/1 
27.12.1988 

57 DEXTRAN 70 
раствор година 

57 DEXTRAN 70 со физиолошки рас-
твор, шише со 500 ml 

07-2329/1 
22.6.1984 година 

06-6628/1 
27.12.1988 

58 
раствор година 

58 DIAMOX таблети, кутија со 250 
таблети по 0,25 g 

15-469/2 
26.12.1966 година 

06-6629/1 
27.124988 

59 DIGITOXIN капки, шишенце со 10 „Здравље" - Фабрика 15-712/1-66 
година 

06-11292/1 
ml раствор фармацеутских и хет 

мијских производа -
Лесковац 

17.4.1967 година 27.12.1988 
година 

60 DIGITOXIN таблети, шишенце со 
20 таблети 

м 15-714/2-66 
22.1.1968 година 

06-11291/1 
27.12.1988 

година 
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61 DILCORAN 80 

62 DOLO В ARAL-
GIN 

63 DOLO В ARAL-
GIN 

64 DUGEN 

65 DUGEN 

66 DUGEN 

67 EFORTIL 
DEPOT 

68 EFORTIL 
DEPOT 

69 ENAP 

70 ENAP 

71 ESBECILLIN 

72 ESBECILLIN 

73 ESBECILLIN 

74 ESBECILLIN 

75 ESBEPEN 500 

76 ESBEPEN 500 

77 ESBEPEN 1000 

78 . ESBEPEN 1000 

79 ESBEPEN 

80 ESBEPEN 400 

81 ESSENTIALE 

82 FLUOTHANE 

ретард таблети, кути-
ја со 50 таблети по 80 
mg 

дражен, кутија со 10 
дражен 

супозиторија, кутија 
со 5 супозитории 

инјекции 50 mg ши-
шенце од 1 ml по 50 
mg 

форте инјекции 150 
mg шишенце од 1 ml 
по 150 mg 
форте инјекции 500 
mg, шишенце од 3,3 
ml по 500 mg 
ампули, 6 ампули по 
1 ml 

дражен, цевче со 20 
дражен по 25 mg 

таблети, кутија со 20 
таблети по 5 mg 

таблети, кутија со 100 
таблети по 5 mg 

инјекции 400.000 н.е. 
кутија со 50 шишенца 
по 400.000 н.е. 

инјекции 800.000 н.е. 
кутија со 50 шишенца 
по 800.000 н.е. 
инјекции, кутија со 1 
шишенце по 4,000.000 
н.е. 

инјекции, кутија со 25 
шишенца по 4,000.000 
н,е. 
таблети, кутија со 30 
таблети 

таблети, кутија со 100 
таблети 

таблети, кутија со 15 
таблети 

таблети, кутија со 100 
таблети 

капки, шишенце со 25 
ml капки 

сируп, шишенце со 
100 ml сируп 

капсули, кутија со 50 
капсули v 

раствор, шише со 250 
ml 

4 5 6 

„Инекс-Хемо- 05/2-4935/1 06-6631/1 
фарм"-Индустрија 28.12.1976 година 27.12.1988 
фармацеутско-хемиј- година 
ске производње и ам-
балаже-Вршац 
„Југоремедија“-Фаб- 05-2083/1-80 06-6987/1 
рика лекова у саставу 24.9.1981 година 27.12.1988 
ИПК „Серво Ми- година 
хаљ“-Зрењанин 
„Југоремедија“-Фаб- 6-4304/1-72 06-6986/1 
рика лекова, РО у сас- 10.5.1973 година 27.12.1988 
таву ИПК „Серво година 
Михаљ“-Зрењанин 
„Инекс-Хемо- 06-686/1 06-6630/1 
фарм“-Индустрија 25.3.1986 година 27.12.1988 
фармацеутско-хемиј- година 
ске производње и ам- i 
балаже-ВршаЦ / 

“ 06-683/1 06-6632/1 
25.3.1986 година 27.12.1988 

година 
06-682/1 06-6632/1 

25.3.1986 година 27.12.1988 
година 

„Здравље“-Фабрика 05-5008/1 06-11287/1 
фармацеутских и хе- 11.12.1969 година 27.12.1988 
мијских производа- година 
-Лесковац 

и 056-5007/1 06-11288/1 
11.12.1988 година 27.12.1988 

година 
„Крка“-Товарна здра- 06-229/1 06-6207/1 
вил-Ново Место 28.4.1988 година 27.12.1988 

година 
“ 06-230/1 06-6206/1 

28.4.1988 година 27.12.1988 
година 

„Босналијек“-Преду- 05-1801/1 06-8230/1 
зеће за производиу "12.6.1979 година 14.11.1988 
фармацеутских, козме- година 
тичких и кемијских 
производа - Сарајево 

и 05-1800/1 06-8244/1 
12.6.1979 година 14.11.1988 

1 година 
„Босналијек“-Преду- 05-1802/1 06-8242/1 
зеће за производњу 12.6.1979 година 14.11.1988 
фармацеутских, козме- година 
тичких и кемијских 
производа-Сарајево 

05-1803/1 06-8224/1 
12.6.1979 година 14.11Л988 

година 
“ 05-3566/1 06-8226/1 

17.7.1979 година 14.11.1988 
година П 05-3567/1 06-8225/1 

17.7.1979 година 14.11.1988 
година П 05-3564/1 06-8238/1 

17.7.1979 година 14.11.1988 
година П 05-3565/1 06-8233/1 

17.7.1979 година 14.11,1988 
година П 05-3562/1 06-8243/1 

17.7.1979 година 14.11.1988 
година 

П' 05-3563/1 06-8237/1 
17.7.1979 година 14.11.1988 

година п 6-2024/1 06-6944/1 
7.6.1973 година 14.11.1988 

година 
„Инекс-Хемо- 05/2-1098/1 06-6633/1 
фарм"-Индустрија 13.5.1975 година 27.12.1988 
фармацеутско-хемиј- година 
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ске прозводње и амба-
лаже-Вршац 

83 С ARAM YCIN инјекции, кутија со 1 „Крпа“ - Товарна 07-4898/1-81 06-2006/1 
шишенце од 20 ml здравил - Ново Мес- 8.3.1982 година 10.10.1988 

84 GELUSIL-LAC 
то година 

84 GELUSIL-LAC таблети, кутија со 200 „Инекс-Хемофарм" - 08-4360/2 06-6634/1 
таблети Индустрија фарма це- 20,7.1971 година 27.12.1988 

угско-хемијских про- година 
извела и амбалаже -

GELUSiL-LAC 
Вршац 

85 GELUSiL-LAC прашок, кутија со 100 “ 08-4359/2 06-6635/1 
ќесиња по 6,5 g 20.7.1971 година 27.12.1988 

86 HEMALGOL таблети, кутија со 250 м 05-5753/1 
година 

06-6636/1 
таблети 23.10.1979 година 27.12. 1988 

87 HEPATHROM- желе, туба со 100 g 06/2-3760/1 
година 

06-6637/1 
BIN 30.000 

желе, туба со 100 g 
2.9.1976 година 27.12.1988 

година 
88 HEPATHROM- маст, туба со 100 g “ 05/2-3762/1 06-6638/1 

BIN 30.000 
маст, туба со 100 g 

“ 2,9.1976 година 27.12.1988 

89 HOLESTAN 
година 

89 HOLESTAN прашок, кутија со 50 „Здравље"-Фабрика 05-2000/1 06-11272/1 
ќесиња по 4 g фармацеутских и хе- 8.7 Л 981 година 27.12.1988 

/ мијских производа - година 

90 
Лесковац 

90 HYDANTAL дражен, шише со 100 „Босналнјск" - Фар- 16-59/2 06-6943/1 
дражен мацеутска, кемијска и 19.2.1963 година 14Л 1.1988 

санитетска индустрија година 

91 IOPAMIDOL 200 
- Сарајево 

91 IOPAMIDOL 200 инјекции, кутија со 1 „Крка" - Товарна 07-2862/1-84 06-6213/1 
ампула од 10 ml здравил - Ново Мес- 1.3.1985 година 27.12.1988 

10 РАМ IDOL 200 инјекции, кутија со 5 
то година 

92 10 РАМ IDOL 200 инјекции, кутија со 5 П 07-2863/1-84 06-6212/1 
ампули од 10 ml 1.3Л985 година 27.12.1988 

година 
93 ШЈРAMIDOL 300 инјекции, кутија со 1 П 07 2861/1 06-6211/1 

ампула од 10 ml 73.1985 година 27.12.1988 
година 

94 IOPAMIDOL 300 инјекции, кутија со 5 07-2860/1-84 06-6209/1 
ампули од 10 ml 1.3.1985 година 27.12.1988 . 

IOPAMIDOL 300 „Крка" - Товарна 
година 

95 IOPAMIDOL 300 инјекции, кутија со 1 „Крка" - Товарна 07-2858/1-84 06-6210/1 
шишенце од 50 ml здравил - Ново Мес- 1.3Л 985 година . 27.i2.1988 

IOPAMIDOL 370 
то година 

96 IOPAMIDOL 370 инјекции, кутија со 1 м 07-2859/1-84 06-6208/1 
шишенце од 50 ml , 1.3.1985 година 27.12.19.88 

97 ' JADIT 
година 

97 ' JADIT маст, туба со 20 g „Југоремедија" - Фаб- 15/11-977/1 06-6983/1 
рика лекова, РО у сас- 9.10.1967 година 27.12.1988 
таву НИК „Серва година 

98 
Михал“ - 3 реља кип 

98 JADIT раствор, шишенце со и 15-971/1 06-6984/1 
30 ml 9Л0.1967 година 27.12.1988 ' 

JADIT „И“ 
година 

99 JADIT „И“ раствор, шишенце со П 15-515-37/1-65 06-6985/1 
6 ml 17.3Л965 година 27.12.1988 

100 JUSOTAL 
година 

100 JUSOTAL таблети 80 mg кутија „Здравље“-Фабрика 05-1030/1 06-11270/1 
со 100 таблети фармацеутских и хе- 11.3.1980 година 27.12.1988 

мијских произвела - година 
Лесковац 

101 JUSOTAL таблети 160 mg кутија W 05-1033/1 06-11271/1 
со 50 таблети 11.3.1980 година 27.12.1988 

KALICOR 
година 

102 KALICOR инјекции, кутија со 10 „Лек“-Товарна фар- . 07-4071/1-82 06-246/1 
ампули од 5 ml по мацевтских ин кемич- 19.5.1983 година 27.12.1988 
1000 mg них изделков - Љуб- година 

љана 
103 KAL1COR капсули, кут. со 30 П 07-4070/1-82 06-245/1 

капсули по 400 mg / 19.5Л983 година 27.12Л988 
година 

104 KALICOR капсули, к ут.- со 60 К а 07-4069/1-82 06-244/1 
капсули по 400 tag 19.5Л 983 година 27.12.1988 

година 
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105 KALIICHLORI-
DI INFUNDIBI-
LE CUM GLU-
СОЅО 

106 KALII ЕТ NA-
TRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE 

107 KETALAR 

108 KETALAR 

109 KETOPROFEN 

НО LEDERMYCIN 

111 LEDERMYCIN 

112 LEKACEF 

113 LEKACEF 

114 LEKACEF 

115 LEKACEF 

116 LEKACEF 

117 LEKOVEN 

118 LEMOD 

Ц9 LEMOD 

120 LEMOD 

121 LEMOD 

122 LESKOSUL 

123 LIPOSTABIL 

124 MANITOL 

125 MENODEL 

изотонен раствор ка-
лиум-хлорид со глу-
коза, шише со 500 ml 

изотон раствор на ка-
лиум и натриумхло-
рид, шеш,е 500 ml 
инјекции, шишенце со 
10 ml 

инјекции, шишенце со 
20 ml 

инјекции 50 mg кутија 
со 6 амп. по 50 mg и 6 
амп. растворувач 

таблети, шишенце со 
8 таблети по 300 mg 

таблети, шишенце со 
16 таблети по 300 mg 

капеули, кутија со 16 
капсули по 250 mg 

капсули, кутија со 100 
капсули по 250 mg 

таблети, кутија со 16 
таблети по 500 mg 

таблети, кутија со 100 
таблети по 500 mg 

суспензија, шишенце 
со сува 'супстанција за 
подготовка на 100 ml 
суспензија 
желе, туба со 50 g 

солу инјекции 20 mg, 
кутија со 1 шишенце 
по 20 mg и 1 ампула 
со 1 ml растворувач 

солу инјекции 40 mg 
кутија со 1 шишенце 
по 40 mg растворувач 
(0,5% бензил-алкохол) 

депо инјекции 40 mg 
шишенце од 1 ml по 
40 mg 
депо инјекции 200 mg 
шишенце од 5 ml по 
200 mg 
таблети, кутија со 20 
таблети по 100 mg 

капсули, кутија со 50 
капсули 

20% инфузионен рас-
твор, шише со 100 ml 

таблети, кутија со 6 
таблети по 500 mg 

„Зорка“-Хемијска ин-
дустрија-Шабац 

„Зорка“ - Хемијска 
индустрија - Шабац 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

„Босналијек" - Фар-
мацеутска, кемијска и 
санитетска индустрија 
- Сарајево 
„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских Производа -
Лесковац 

„Лек“ - Товарна i 
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

\ 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских произвела -
Леековац 
„Босналијек" - Преду-
зеће за производњу 
лијекова, санитетске 
опреме и кемијских 
произвела - Сарајево 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 
„Лек“ - Товарна фар-
мацевтска ин кемич-

05-5787/1-79 
7.5.1980 година 

05-5788/1-79 
7.5.1980 година 

08-5721/1-70 
16.2.1971 година 

08-5719/1-70 
16.2.1971 година 

05-5784/1-79 
24.4.1980 година 

05-4624/1-69 
22.7.1970 година 

05-4623/1-69 
22.7.1970 година 

06-3697/1-81 
11.3.1986 година 

06-3698/1 
11.3.1986 година 

06-3696/1 
11.3.1986 година 

06-3695/3-81 
11.3.1986 година 

06-3699/3-81 
11.3.1986 година 

05/2-2436/1 
28.7.1976 година 

06-702/1 
13.3.1986 година 

06-709/1 
20.3.1986 година 

06-705/1 
13.3.1986 година 

06-703/1 
13.3.1986 година 

07-1423/1-82 
15.5.1984 година 

6-761/1 
6.6.1973 година 

05/2-4275/1 
23.10.1976 година 

06-825/1 
2.7.1985 година 

06-5884/1 
27.12.1988 

година 

06-5883/1 
27.12,1988 годи-

на 
06-11284/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-11283/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-6941/1 

14.11.1988 годи-
на 

06-11285/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-11286/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-224/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-225/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-222/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-223/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-226/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-229/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-6639/1 

27.12.1988 годи-
на 

06 6640/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-6641/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-6642/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-11259/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-6940/1 
14.11.1988 годи-

на 

06-6643/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-220/1 
27.12.1988 година 
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126 MENODEL 

127 MERTIOPLAST 

128 METHYLER-
GOBREVIN 

129 METHYLER-
GOBREVIN 

130 METHYLER-
GOBREVIN 

131 METHYLER-
GOBREVIN 

132 METHYLDOPA 

133 MOLIDEN 

134 MOLIDEN 

135 MOLIDEN 

136 NICODAN 

137 NO-SPA 

138 NO-SPA 

139 NOVOTHYRAL 

140 NYSTATIN 

141 NYSTATIN 

142 ORICILLIN 

143 PNICILAMIN 

144 PNICILAMIN 

таблети, кутија со 100 
таблети по 500 mg 

распрскувач, доза за 
расирскување 40 g 

ампули, кутија со 5 
ампули од 1 ml по 0,1 
mg 

ампули, кутија со 20 
ампули од 1 ml по 0,1 

ампули, кутија со 5 
ампули од 1 ml по 0,2 
mg 

ампули, кутија со 20 
ампули од 1 ml по 0,2 
mg 
таблети, кутија со 100 
таблети по 250 mg 

таблети, кутија со 50 
таблети по 1 g 

таблети, кутија со 100 
таблети по 1 g 

таблети, кутија со 500 
таблети по 1 g 

маст, туба со 20 g 

ампули, кутија со 10 
амп. од 2 ml по 40 mg 

таблети, шишенце со 
250 таблети по 40 mg 

таблети, кутија со 20 
таблети 

дражен, кутија со 100 
дражен по 500.000 н.е. 

прашок, кутија со 15 g 

гранулат за подготов-
ка на сируп,кутија со 
6 g гранулат и ши-
шенце со 85,5 ml рас-
творувач за подготов-
ка на 90 ml сируп 
таблети, 30 х 300 mg 

таблети, 500 х 300 
mg 

них изделков - Љуб-
Јвана 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармацег 
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про^ 
извода и амбалажа -
Вршац 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 

,,Босналијек" - Преду-
зеће за производиу 
лијекова, санитетске 
опреме и кемијских 
производаСарајево 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Лек“ - Товарна фар-
мацевтских ин кемич-
них изделков - Љуб-
љана 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијСких про-
извела и амбалаже -
Вршац 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извода и амбалаже-
-Вршац 
„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

06-824/1 
2.7.1985 година 

05-635/1 
29.12.1980 година 

15/II-231/1 
20.10.1967 годића 

15/11-231/2 
20.10.1967 година 

15/11-349/1 
20.10.1967 година 

15/II-349/2 
20.10.1967 година 

08-5919/2-70 
25.3.1971 година 

07-1485/1-83 
13.9.1985 година 

07-1486/1-83 
13.9.1985 година 

07-1484/1-83 
13.9.1985 година 

16-548/1 
9.10.1963 година 

05-604/1 
21.11.1968 година 

05-605/2 
25.11.1968 година 

6-6561/1-72 
1.2.1973 година 

16-434/2 
21.11.1963 година 

08-4769/1 
25.12.1970 

година 

05/2-1724/1 
24.4.1975 
година 

05-3277/1 
23.7.1979 
година 

05-3278/1 
23.7.1979 
година' 

06-221/1 
27.12.1988 годи“ 

на 
06-217/1 

27.12.1988 годи-
на 

. 06-6592/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-6591/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-6590/1 

27.12.1988 годи-
. на 

06-6589/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-6644/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-252/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-253/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-254/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-6938/1 
14.11.1988 годи-

на 

06-6645/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-6646/1 
27.12.1988 годи-

на 
06-285/1 

27.12.1988 годи-
на 

06-6647/1 
27.12.1988 годи-

на 

06-6648/1 
27.12.1988 

година , 

06-11277/1 
27.12.1988 

година 

06-11274/1 
27.12.1988 

година 
06-11273/1 
27.12.1988 

година 
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145 PERGALEN 

146 PHENOBARBI-
TQN 

147 PHENOBARBI-
TON 

148 PHENOBARBI-
TON 

149 PHENOBARBI-
TON 

150 PHENYLBUTA-
ZON 

151 PHENYLBUTA-
гопо 

152 PIAZOLIN 

153 PILOCARPIN 

154 PONSTAN 

155 PONSTAN 

156 PRIMIDON 

157 PRIMIDON 

158 PROLAXAL 

159 RESOCHIN 

160 SANOTUS 

161 SEGONTIN 60 

162 SELECTOL 

163 SULPIRID 

164 SULPIRID 

165 SULPIRID 

мас“т, туба со 20 g 
маст 

таблети, кутија со 100 
таблети по 0,015 g 

таблети, кутија со 500 
таблети по 0,015 g 

таблети, кутија со 100 
таблети по 0,1 g 

таблети, кутија со 500 
таблети по 0,1 g 

ампули, кутија со 50 
ампули од 3 ml 

дражен, кутија со 500 
дражен по 150 mg 

инјекции, кутија со 25 
шишенца по 1 g сува 
лиофилизирана суп-
станција и 25 ампули 
редестилирана вода 
капки за очи 2% офти-
ол со 10 ml 

капсули, кутија со 12 
капсули по 250 mg 

капсули, кутија со 30 
капсули по 250 mg 

таблети, кутија со 50 
таблети по 0,25 g 

таблети, кутија со 500 
таблети по 0,25 g 

емулзија, шише со 
200 g 

таблети 0,25 g кутија 
со 100 табл. по 0,25 g 

сируп за деца, шишен,-
це со 100 ml 

дражен, кутија со 30 
дражен по 60 mg 

таблети, кутија со 20 
таблети по 100 mg 

инјекции, 
кутија со 6 ампули од 
2 ml по 100 mg 

форте капсули, кутија 
со 12 капсули по 200 
mg 
форте капсули, 
кутија со 120 капсули 
по 200 mg 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, РО у сас-
таву ИПК „Серва 
Михаљ“ - Зрењанин 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фзрмаие-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Крка" - Товарна 
здравил - Ново Мес-
то 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских произвела -
Лесковац 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршач 

„Трешњевка" - Лје-
карна Загреб 

„Bauer-Pharma Југо-
славија“ - Товарна 
фармацевтских ин ке-
мичних изделков -
Л?убљана 
„Крка" - Товарна 
здравил - Ново Мес-
то 
„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, РО у сас-
таву ИПК „Серво 
Михаљ“ - Зрењанин 
„Алкалоид" - Хемис-
ка, фармацевтска и 
козметичка индустри-
ја - Скопје 
„Босналијек" - Преду-
зеће за производњу 
лијекова, санитетске 
опреме и кемијских 
производа - Сарајево 

15-515-36/1 06-6980/1 
31.7.1965 27.12.1988 
година година 

09-499/2 06-6649/1 
30.7.1960 27,12.1988 
година година 

08-279/1 06-6650/1 
23,4.1962 27.12.1988 
година година 

09-498/2 06-6651/1 
30,7.1960 27.12.1988 
година година 

08-280/1 06-6652/1 
-23.4.1962 27.12.1988 

година година 
084633/2 06-6655/1 
18.9.1970 27.12.1988 
година година 

08-1450/2 06-6653/1 
22.5.1970 27.12.1988 
година година 

15/II-2086/1-67 06-6205/1 
20.2.1968 27.12.1988 
година година 

05/2-1636/1 06-11278/1 
26.4.1975 27.12.1988 
година година 

08-1544/1-71 06.11281/1 
26.1.1972 27.12.1988 
година година 

08-1544/2-71 06-11280/1 
26.1.1972 27,12.1988 

. година година 
08-277/1 06-6656/1 
23.4.1962 27.12.1988 
година година 

08-14/2 06-6658/1 
29.6.1961 27.12.1988 
година година 

05-457/1 4)6-3197/1 
14.5.1968 27.12.1988 
година година 

05-770/1 06-6581/1 
4.9.1978 27.12.1988 
година година 

05-4339/1-78 10.10.1988 
13.7.1979 година 
година 

08-4320/1 06-6982/1 
1.6.1971 27.12.1988 
година година 

06-2293/1 06-9788/1 
10.7.1987 27.12.1988 
година година 

05-6449/1-79 
23.4.1980 

' “ година 

05-6451/1-79 
23.4.1980 
година 

05-6452/1-79 
23.4.1980 
година 

06-6951/1 
14.11.1988 

година 

06-6939/1 
14.11.1988 

година 
06-6939/2 
14.11.1988 

година 
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166 SULPIRID 

167 SULPIRID 

168 SUVIPEN 

169 SUVIPEN 

170 TERBOLAN 

171 TIASOTAL 

172 THIOMUCASE 

173 THIOMUCASE 

174 THIOMUCASE 

175 TRANQUO-
-ADAMON 

176 VACCINA ANI-
TETANICA 
(purificata et ad-
sorbata) 

177 VACCINUM TE-
TANICUM 
LYOPHILISA-
TUM 
(Liovakcina Те) 

178 VACCINUM TE-
TANICUM LY-
OPHILISATUM 
(Liovakcina Те) 

179 VALORON 

180 VALORON 

181 VALORON 

182 VALORON 

183 VALORON 

184 VALORON 

185 VESPARAXETTE 

форте капсули, 
кутија со 400 капсули 
по 200 mg 
сируп, 
шише со 200 ml сируп 

прашок за деца, за 
растворање кутија со 
24 ќесиња по 125 mg 

прашок за деца, 
за растворање, кутија 
со 250 ќесиња по 125 
mg 
таблети, 
кутија со 20 таблети 

таблети, 
кутија со 28 таблети 

за парентерална упот-
реба, кутија со 3 ши-
шенца по 100 Т.Е. и 3 
ампули од 2 ml изото-
нен раствор 
крем, 
туба со 20 g 

супозитории, 
кутија со 5 супозито-
рии 

дражен, 
кутија со 20 дражен 

кутија 2 х 1 сст 
(1 доза во 1 сст) 

кутија со 5 х 10 дози 
на лиовакцине и 5 х 
10 ml растворувач 

кутија со 25 х 10 до-
зи на лиовакцина и 25 
х 10 ml растворувач 

ампули, 
кутија со 5 ампули од 
1 ml 

ампули, 
кутија со 50 амп. 
од 1 ml 
ампули, 
кутија со 5 ампули 
од 2 ml 
ампули, 
кутија со 50 ампули 
од 2 ml 
капсули, 
кутија со 10 капсули 
по 50 mg 
капсули, 
кутија со 20 капсули 
по 50 mg 
таблети, 
шишенце со 10 табле-
ти 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 

„Југоремедија" - Фаб-
рика лекова, РО у сас-
таву ИПК „Серво 
Михаљ“ - Зрењанин 
„Здравље - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Лесковац 
„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија^ фармаце-
утско-хемијских про-
извода и амбалаже-
-Вршац 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 
„Босналијек" - Преду-
зеће за производњу 
лијекова, санитетске 
опреме и кемијских 
производа - Сарајево 
„Торлак" - Институт 
за имунобиологију и 
вирусологију - Беог-
рад 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Здравље" - Фабрика 
фармацеутских и хе-
мијских производа -
Леловац 

05-6453/1-79 
23.4.1980 
година 

05-6450/1-79 
23.4.1980 
година 

0502-319/1 
27.4.1988 
година 

2169/2 
11.9.1974 
година 

15/11-1574/1-67 
4.10.1968 
година 

07-1481/1 
10.11.1983 

година' 

05-1362/2-68 
27.3.1969 
година 

05-1979/1-67 
27.3.1969 
година 

05-4467/1 
12.9.1969 
година 

05-5522/1-69 
8.9.1971 
година 

09-393/1-60 
30.3.1961 
година 

16-698/1 
7.2.1964 
година 

16-699/1 . 
7.2.1964 
година 

6-8388/1-72 
2.2.1973 
година 

6-8388/2-72 
2.2.1973 
година 

6-767/1 
31.5.1973 
година 
6-7(57/2 
31.5.1973 
година 

6-8390/1-72 
2.2.1973 
година 

6-8390/2-72 
2.2.1973 
година 

16-679/1 
31.12.1963 

година 

06-6939/3 
14.11.1988 

година 
06-6950/1 
14.11.1988 

година 
06-11275/1 
27.12.1988 

година 

06-11279/1 
27.12.1988 

година 

06-6981/1 
27.12.1988 

година 

06-11268/1 
27.12.1988 

година 

06-6661/1 
27.12.1988 

година 

06-6662/1 
27.12.1988 

година 
06-6663/1 
27.12.1988 

година 

06-6942/1 
27.12.1988 

година 

06-11324/1 
27.12.1988 

година 

06-11325/1 
27.12.1988 

година 

06-11326/1 
27.12.1988 

година 

06-6669/1 
27.12.1988 

година 

06-6671/1 
27.12.1988 

година 
06-6670/1 
27.12.1988 
\ година 

06-6672/1 
27.12.1988 

година 
06-6673/1 
27.12.1988 

година 
06-6674/1 
27.12.1988 

година 
06-11289/1 
27.12.1988 

година 
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3 4 

186 VITAMIN BI 

187 VITAMIN BI 

188 VITAMIN BI 

189 VITAMIN BI 

190 VITAMIN BI 

191 VITAMIN BI 

192 VITAMIN BI 

193 VITAMIN BI 

194 VITAMIN BI 

195 VITAMIN BI 

196 VITAMIN BI 

197 VITAMIN BI 

198 VITAMIN BI 

199 VITAMIN B6 

200 VITAMIN BE 

201 VITAMIN BE 

202 VITAMIN ББ 

203 VITAMIN B12 

204 VITAMIN ВИ 

205 VITAMIN B12 

206 VITAMIN B12 

207 VITAMIN B12 

208 VITAMIN B12 

209 VITAMIN B12 

ампули, 
кутија 5 ампули од 1 
ccm по 50 mg 

ампули, 
кутија со 10 ампули 
од 1 ccm 
по 50 mg 
ампули 50 mg кутија 
со 50 ампули од 1 ccm 
по 50 mg 
ампули 50 mg кутија 
со 100 ампули од 1 
ccm по 50 mg 
ампула 100 mg кутија 
со 5 ампули од 1 ccm 
по 100 mg 
ампули 100 mg кутија 
со 10 ампули од 1 сет 
по 100 mg 
ампули 100 mg кутија 
со 100 ампула од 1 
ccm по 100 mg 
ампули, „ 
кутија со 5 ампули од 
2 ccm по 250 mg 
ампули, 
кутија со 10 ампули 
од 2 ccm по 250 mg 
таблети 
кутија со 30 таблети 
по 10 mg 
таблети 
кутија со 500 таблети 
по 10 mg 
таблети, 
кутија со 20 таблети 
по 50 mg 
таблети; 
кутија со 500 таблети 
по 50 mg 

ампули, 
кутија со 5 ампули од 
2 ссш по 50 mg 
ампули, 
кутија со 5 ампули од 
5 ml по 250 mg 
Таблети, 
шишенце со 20 табле-
ти 
таблети, 

шише со 500 таблети 

ампули, 
кутија со 3 ампула од 
1 ml по 50 гама 
ампули, 
кутија со 50 ампули 
од 1 ml по 50 гама 
ампули, 
кутија со 100 ампули 
од 1 ml по 50 гама., 
ампули, 
кутија со 3 ампули од 
1 ml по 100 гама 
ампули, 
кутија со 50 ампули 
од 1 ml по 100 гама 
ампули, 
кутија со 3 ампули од 
1 ml по 500 гама 
ампула, 
кутија со 50 ампула 
од 1 ml по 500 гама 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утск^-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
извела и амбалаже -
Вршац 

08-383/1 
6.9.1962 
година 

08-383/2 
6.9.1962 
година 

08-382/3 
6.9.1962 
година 

,08-383/4 
6.9.1962 
година 

08-382/1 
6.9.1962 
година 

08-383/2 
6.9.1962 
година 

08-382/4 
6.9.1962 
година 

108-53/1 
11.10.1962 

година 
108-53/2 
11.10.1962 

година 
108-92/1 
11.10.1962 

година 
108-92/2 
11.10.1962 

голине 
09-495/1 
26.7.1960 
година 

09/495/2 
26.7.1960 
година 

06-6680/1 
27.12.1988 

година 

06-6681/1 
27.12.1988 

година 

06-6678/1 
27.12.1988 

година 
06-6682/1 
27.12.1988 

година 
06-6675/1 
27.12.1988 

година 
06-6677/1 
27.12.1988 

година 
06-6679/1 
27.12.1988 

година 
06-6683/! 
27.12.1988 

година 
06-6684/1 
27.12.1988 

година 
06-6685/1 
27.12.1988 

година 
06-6686/1 
27.12.1988 

година 
06-6687/1 
27.12.1988 

година 
06-6688/1 

27.12.1988 
година 

и 08-384/1 рб-6691/1 
6.9.1962 27.12.1988 
година година 

и 08-1386/1 06-6692/1 
21.5.1970 27.12.1988 
година година 

“ 08-218/1 06-6689/1 
23.4.1962 27.12.1988 
година година 

П 08-218/2-62 06-6690/1 
31,12.1964 27.12.1988 

година година 
м 05-547/1 06-6693/1 

26.3.1968 27.12.1988 
година година П 05-547/2 06-6694/1 

26.3.1968 27.12.1988 
година година 

и 05-547/3 06-6695/1 
26.3.1968 27.12.1988 
година година 

и 05-546/1 06-6696/1 
26.3.1968 27.12.1988 
година година 

W 05-456/2 06-6697/1 
26.3 Л 968 27.12.1988 
година година 

П 05-548/1 06-6698/1 
26.3.1968 27.12.1988 
година година 

99 05-548/2 06-6699/1 
26.3.1968 27.12.1988 
година година 
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210 VITAMIN Ви 

211 VITAMIN В12 

212 VITAMIN С 

213 VITAMIN С 

214 VITAMIN С 

215 VITAMIN С 

216 VITAMIN С 

217 VITAMIN С 

218 VIVALAN 

219 YURINEX 

ампули, 
кутија со 3 ампули од 
1 ml по 1000 гама 

ампули, 
кутија со 50 ампули 
од 1 ml по 1000 гама 
таблети, 
кутија со 30 таблети 
по 0,05 g 
таблети, 
кутија со 50 таблети 
по 0,05 g 
таблети, 
кутија со 250 таблети 
по 0,05 g 
таблети, 
кутија со 500 таблети 
по 0,05 g 
таблети, 
кутија со 20 таблети 
по 0,5 g 
таблети, 
кутија со 500 таблети 
по 0,5 g 
таблети, 
кутија со 150 таблети 
по 50 mg 
таблети, 
кутија со 100 таблети 
по 1 mg 

„Инекс-Хемофарм" -
Индустрија фармаце-
утско-хемијских про-
изводиа и амбалаже -
Вршац 

05-1208/1 
14.6.1968 
година 

05-1208/2 
, 14.6.1968 

година 
09-138/1 
30.3.1961 
година 

09-497/1 
26.7.1960 
година 

09-497/3 
26.7.1960 
година 

08-276/1 
23.4.1962 
година 

09-496/1 
1.8.1960 
година 

09-496/3 . 
1.8.1960 
година 

05-978/1 
28.8.1979 
година 

05-859/1 
8.11.1978 
- година 

06-6701/1 
27.12.1988 

година 

\ 
06-6701/1 
27.12.1988 

година 
06-6702/1 
27.12.1988 

година 
06-6703/1 
27.12.1988 

година 
06-6705/1 
27.12.1988 

година 
06-6706/1 
27.12.1988 

година 
06-6707/1 
27.12.1988 

година 
06-6708/1 
27.12.1988 

година 
06-6709/1 
27.12.1988 

година 
06-6710/1 
27.12.1988 

година 

Бр 06-2485 
20 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, бореч-
ки прашања и социјална 

политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА 
ЧЛЕН 41 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРА-

ВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У-број 
263/85 и 179/86 од 21 декември 1988 година, утврди дека 
одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82 и 75/85) не е согласна со 
Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија, во смисла на одредба-
та на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, наведената од-
лука му ја достави на Собранието на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија на 15 февруари 1989 го-
дина. 

2. Бидејќи Собранието на СФРЈ во утврдениот рок од 
шест месеци од денот на доставувањето на одлуката не ја 
усогласи одредбата на член 41 став 3 од Законот за основ-
ните права од пензиското и инвалидското осигурување со 
Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седни-
цата одржана на 4 октомври .1989 година, врз основа на 
член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на член 41 став 3 од Зако-

нот за основните права од пензиското и инвалидското оси-

гурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/82, 77/82 и 
75/85) престанала да важи на 16 август 1989 година. ^ 

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

во состав: претседател на Уставниот суд Душан Штрбац и 
судиите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Буза-
циќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бра-
нислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељ-
ко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијових. 

У-бр. 263/85 и 179/86 
4 октомври 198? година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛЕН 70 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
| 1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У-број 
263/8? и 179/86 од 21 декември 1988 година, утврди дека 
одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Народне новине“, бр. 23/83 и 
5/86) не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија, во смисла на одредба-
та на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, наведената од-
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лука му ја достави на Саборот на СР Хрватска на 17 фев-
руари 1989 година. ^ 

- 2. Бидејќи Саборот на СР Хрватска во утврдениот 
рок од 6 месеци од денот на доставувањето на одлуката не 
ги усогласи одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на 
СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување 
со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија на сед-
ницата одржана на 4 октомври 1989 година, врз основа на 
член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување („На-
родно новине“, бр. 23/83 и 5/86) престанале да важат на 18 
август 1989 година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и 
во „Народне новине“ на СР Хрватска. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд Душан Штрбац и 
судиите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Буга-
риќ, м-р Крсте Маловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бра-
нислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вел-
ко Марковиќ, Радко Мрчивник и Милосав Стијовиќ. 

У-бр. 263/85 и 179/86 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
8 0 РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 

I 
Се отповикува 
Љиљана Тодорова од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гвинеја. 

II 
Се назначува 
Данило Милиќ, досегашен началник на Управата за 

Африка јужно од Сахара - ополномоштен министер, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадро на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја. 

III 
- Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 47 
1 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 6 од Уредбата за Авиосервисот на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/84), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АВИОСЕРВИСОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Се назначува Велимир Таневски за директор на Авио-

сервисот на сојузните органи, досегашен директор на РО 
Аеродром „Скопје“. 

С. п. п. бр. 2537 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 216 став 3 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 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА 
ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува Горгие Груичиќ од должноста начал-

ник на Службата за персонални работи на Сојузниот из-
вршен совет со 31 октомври 1989 година, поради замину-
вање на друга должност. 

С. п. п. бр. 2538 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 216 став 3 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, 37788, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА 
ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се назначува Милош Гавриловиќ за началник на 

Службата за персонални работи на Сојузниот извршен со-
вет, досегашен помошник на началникот на таа служба. 

С. п. п. бр. 2539 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
. Анте Марковиќ, с. р. 
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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 т 
СФРЈ“, бр. 23/?8, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

I НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
/ 

Се разрешува Миле Ласиќ од должноста советник на 
претседателот на Сојузниот извршен совет со 30 септем-
ври 1989 година, поради заминување на друга должност. 
С. п. п. бр. 2541 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

ПpeтceдaVeл, 
Анте Марковиќ,-с. р. 

Врз основа на точка 4 од Одлуката за формирање на 
Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/89), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува Мустафа Ченгиќ за заменик на секрета-

рот на Секретаријатот за информации на Сојузниот из-
вршен совет, досегашен републички советник во Претсе-
дателството на СР Босна и Херцеговина. 

С. п. п. бр. 2542 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 10 од Законот за Новинската аген-
ција „Танјуг" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74 и 30/87) 
и член 186 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84, 29/86 и 19/80), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 

НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ" 
Се разрешува Михаило Шарановиќ од должноста ди-

ректор на Новинската агенција „Танјуг" со 31 октомври 
1989 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 2549 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 10 од Законот за Новинската аген-
ција „Танјуг" („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74 и 30/87-). 
и член 168 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен co-
rn („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84, 29/86 и 19/80), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИ. 

РЕКТОР НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА 
„ТАШУГ" 

Се назначува Младен Арнаутовиќ за вршител на 
должноста директор на Новинската агенција „Танјуг", до-
сегашен главен и одговорен уредник на Новинската аген-
ција „Танјуг". 

С. П. п. бр. 2550 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен сов/т 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1150. Закон за заштита на растенијата од болести и 
штетници кои ја загрозуваат целата земја - 1809 

1151. Уредба за пристапот, минувањето и престојот 
на странски воени и научноистражувачки бро-
дови во крајбрежното море на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија 1820 

1152. Уредба за височината на казнената камата на 
износот на данокот на промет кој не е платен 
во рокот пропишан со закон 

1153. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите во про-
метот на големо односно на мало 1822 

1154. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
производите од увоз 1122 

1155. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1989 година 1822 

1156. Одлука за измена на Одлуката за определувз-
“ ње на износите на кон мора да се договори 
осигурување од одговорноста за штети на-
правени на трети лица при употреба на мо-
торно возило 1823 -

1157. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за давање согласност на цените на оп-
ределени производи 1823 

1158. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите од увоз 1822 

1159. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на износите на кои корисниците, односно 
сопствениците на воздухоплови мораат да се 
осигураат од одговорност за штети што воз-
духопловот може да ги причини 1823 

1160. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на најниските осигурени суми на кои мора 
да се договори осигурување за еден патник во 
јавниот превоз од последици на несреќен слу-
чај 1824 

1161. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
производите во прометот на големо односно 
на мало 1824 

1162. Одлука за поврат на царинските, даночните и 
другите давачки и за други мерки за поттик-
нување на извозот 1824 

1163. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за слободните царински продавни-
ци и, за снабувањето на превозните средства 
во меѓународниот сообраќај 1830 
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Страна 
1164^ Правилник за регистрација на моторни и при- ^ 

клучни возила 18/ф 
1165. Правилник за образецот на возачката дозвола 1842 
1166. Правилник за југословенските стандари за 

оков за градежна столарија 1845 
1167. Правилник за југословенските стандарди за 

лизгави лагери 1846 
1168. Правилник за југословенските стандарди за 

пестициди 4 1846 
1169. Правилник за југословенските стандарди за 

искажување квалитетот на работата на елек-
трична и електронска мерна опрема 1846 

1170. Правилник за југословенските стандарди за 
опрема за обезбедување на работилишта и на 
привремени пречки на пат 1846 

1171. Правилник за југословенскиот стандард за ко-
дови за претставување на валути и пари 1846 

1172. Правилник за југословенските стандарди'за 
пиезоелектриђни компоненти за стабилизаци-
ја и селекција на фреквенциите 1847u 

1173. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за роковите за обработка на финан-
сиски податоци и показатели и роковите за 
објавување публикации за тие податоци, по-
казатели, информации и анализи 1847 

1174. Правилник за надоместите за јавно изведува-
ње на музички дела во јавноста 1854 

1175. Наредба за височината на трошоците за испи-
тување на новосоздадени и странска сорта 
земјоделски растенија во опитно поле и лабо-
раторија 1859 

1176. Наредба за измена на Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат 
да бидат отворени 1859 

1177. Упатство за постапката, начинот и потребна-
та документација за остварување на правото 
на регрес на дел од каматата по кредитите Од 
кредитниот потенцијал на банките 1859 

1178. Одлука за измени на Одлуката за изнесување 
и внесување на ефективни динари во патнич-
киот промет со странство 1860 

Страна 

1179. Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за задолжителната резерва на банкиве кај На-
родната банка на Југославија 1860 

1180. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за каматните стапки на Народната банка на 
Југославија - 1861 

,1181. Одлука за измена на Одлуката за рамковните 
услови за пласирање на благајнички записи 
на Народната банка на Југославија по пат на 
аукции во периодот октомври-декември 1989 
година - : 1861 

1182. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 1861 

1183. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ 1862 

1184. Одлука за износот на месечниот надомест во 
паушален износ 1862 

1185. Процент на растежот на животните трошоци 
во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, социјалистичките републики и 
социјалистичките автономни покраини во но-
ември 1989 во однос на октомври 1989 година 1862 

1186. Список на готови лекови, форми или пакува-
ња на готови лекови за кои е донесено реше-

ние за укинување на одобрението за пуштање 
во промет од 1 јули до 31 декември 1988 годи-
на 1 1862 

Одлука за престанок на важењето на одредбата на 
член 41 став 3 од Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување - 1873 

Одлука за престанок на важењето на одредбите на 
член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за 
пензиското и инвалидското осигурување 1874 

Укази 1874 
Назначувања и разрешувања 1874 
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