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879. 
Бидејќи со текстот на Уставниот закон за измени на 

Уставниот закон за спроведување на Амандманите IX до 
XLVII на Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, што го усвои Сојузниот собор на Собра-
нието на СФРЈ на седницата од 14 јуни 1989 година, во 
смисла на Амандманот XLVIII ст. 1 и 3 на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, се сог-
ласија собранијата на сите републики и собранијата на ав-
тономните покраини, и тоа: 

- Собранието на СР Босна и Херцеговина на заеднич-
ката седница на сите собори од 20 јули 1989 година; 

- Собранието на СР Црна Гора на заедничката седни-
ца на сите собори од 20 јули 1989 година; 

- Саборот на СР Хрватска на седниците на Соборот 
на здружениот труд, на Соборот на општините и на Оп-
штествено-политичкиот собор од 28 септември 1989 годи-
на; 

- Собранието на СР Македонија на заедничката сед-
ница на сите собори од 19 јули 1989 година; 

- Собранието на СР Словенија на седниците на Собо-
рот на здружениот труд, на Соборот на општините и на 
Општествено-политичкиот собор од 26 јули 1989 година; 

- Собранието на СР Србија на заедничката седница 
на сите собори од 29 јуни 1989 година; 

- Собранието на САП Косово на заедничката седни-
ца на сите собори од 13 септември 1989 година; 

- Собранието на САП Војводина на заедничката сед-
ница на сите собори од 26 јуни 1989 година; 

Собранието на СФРЈ врз основа на Амандман 
XLVIII став 4 на Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на седницата на Сојузниот собор 
од 28 септември 1989 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗ-
МЕНИ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА АМАНДМАНИТЕ IX ДО XLVII НА УСТАВОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Уставниот закон за измени на Устав-

ниот закон за спроведување на Амандманите IX до XLVII 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, што го усвои Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ на седницата од 14 јуни 1989 година. 

АС бр. 708 
28 септември 1989 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевнќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

У С Т А В Е Н З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ IX ДО XLVII НА УСТА-
ВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Уставниот закон за спроведување на Амандмани-

те IX до XLVII на Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
70/80) членот 2 се брише. 

Член 2 
Член 10 се менува и гласи: 
„До 31 декември 1989 година мораат да се усогласат 

со Амандманите следниве сојузни закони: 
1) Законот за проширената репродукција и минатиот 

труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82 и 32/82); 
2) Законот за основите на банкарскиот и кредитниот 

систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 
72/86 и 65/87); 

3) Законот за вложувањето средства на странски лица 
во домашни организации на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 18/78, 30/83, 64/84, 5/85 и 38/86); ^ 

4) Законот за кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86); 

5) Законот за вршење стопански дејности во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85, 38/86 и 13/87); 

6) Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 
43/87 и 87/87); 

7) Законот за условите и начинот на организирање и 
регистрирање на организациите на здружен труд што 
вршат стопански дејности во слободната зона („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 17/81); 

8) Законот за посебните услови за вршење на надво-
решнотрговски промет во царинските зони („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/85); 

9) Законот за условите за вршење стопански дејности 
на организациите на здружен труд во слободната зона 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/81); 

10) Законот за царинските зони („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85); 

11) Законот за девизното работење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86 и 3/88); 

12) Законот за постапката за упис во судскиот регис-
тар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/83); 

13) Законот за долгорочната производствена коопе-
рација, делумно-техничката соработка и прибавувањето и 
отстапувањето материјално права на технологија. помеѓу 
организации на здружен труд и странски лица („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 40/78, 10/83 и 21/83); 

14) Законот за основните сопствен9Сно-правни одно-
си („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/80); 

15) Законот за хартиите од вредност („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80); 

16) Законот за Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/87 
и 36/88); 

17) Законот за заедничките банки („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/87); 
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18) Законот за паричниот систем („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86); 

19) Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 56/76, 41/81, 26/84 и 
71/86); 

20) Законот за финансирањето на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 71/85, 16/86, 71/86, 
10/88 и 31/88); 

21) Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86 и 72/86); 

22) Законот за оданочувањето на производите и услу-
гите 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. 43/83, 66/83, 71/84, 4/85, 39/85, 11/86, 
21/87, 10/88, 27/8б и 31/88). 

Член 3 
Во член 11 зборовите: „до 31 декември 1989 година“ 

се заменуваат со зборовите: „до 31 јули 1990 година“. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогласи Сојуз-

ниот собор на Собранието на СФРЈ: 

880. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за обли-

гационите односи, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 
П бр. 1031 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ 

ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за облигационите односи („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 29/78 и 39/85) во член 277 ст. 1 и 2 се замену-
ваат со нов став 1, кој гласи: 

(1) Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на 
парична обврска долгува, покрај главницата, и затезна ка-
мата по стапката утврдена со сојузен закон.". 

Досегашниот став 3 станува став 2. 

881. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОЧИНАТА 

НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 
Се прогласува Законот за височината на стапката на 

затезната камата, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1032 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседатл 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА 

КАМАТА 

Член 1 
Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на па-

рична обврска плаќа затезна камата на износот на долгот 
до моментот на исплатата, во височина на есконтната 
стапка што месечно ја утврдува Народната банка на Југо-
славија, зголемена за 20%. 

Пресметката на затезната камата се врши месечно со 
примена на конформната метода. 

Член 2 
Одредбите на овој закон не се применуваат на 

должничко-доверителските односи што се уредени со друг 
сојузен закон. 

Член 3 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Одлуката за височината на стапката на 
затезната камата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/82, 
40/83, 53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86, 23/86, 42/86, 
29/87, 16/88 и 72/88). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 2 
Член 401 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

882. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦАТА 
,Се прогласува Законот за измени на Законот за мени-
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дата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 септември 1989 година. 

П бр. 1033 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претсдател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕНИЦАТА 

Член 1 
Во Законот за меницата („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 104/46 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 54/70) 
во член 41 зборот: „општинскиот“ се заменува со зборови-
те: „првостепениот редовен“. 

Член 2 
Во член 47 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) затезна камата пресметана во согласност со сојуз-

ниот закон со кој се уредува височината на стапката на за-
тезната камата.". 

Член 3 
( 

Во член 48 точката 2 се менува и гласи: 
„2) каматата во височина на есконтната стапка што 

месечно ја утврдува Народната банка на Југославија на 
тој износ, сметајќи од денот кога искупениот износ на ме-
ницата се- исплатил“. 

Член 4' 
Во член 69 ставот 1 се менува и гласи: 

ѕ „Протест се подига кај судот што е месно надлежен 
за лицето против кое се подига протест.". 

Во став 2 зборовите: „Кај општинските судови“ се за-
менуваат со зборовите: „Во судот“. 

Во став 3 зборовите: „Сојузниот секретар за право-
судство во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски“, се заменуваат со зборовите: „Функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на правосудството, во согласност со функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските,". 

Член 5 
Во член 71 став 1 точка 5 зборовите: „на надлештвото 

се бришат. 

Член 6 
Во член 76 став 2 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за правосудство“ се заменуваат со зборовите: „функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на правосудството“. 

Член 7 
Во член 77 став 2 бројот: „500" се заменува со бројот: 

„1,000.000". 
Член 8 

Во член 85 став 3 зборовите: „Законот за застаренос-
та на побарувањата“ се заменуваат со зборовите: „Зако-
нот за облигационите односи." 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

883. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција- . 
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измена на Законот за сред-
ствата и за финансирањето на Југословенската народна 
армија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Сојузниот собор од 28 септември 1989 година. 
П бр. 1034 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 

Во Законот за средствата и за финансирањето на Ју-
гословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 53/84) член 49 се менува и гласи: 

„На лицето од член 47 став 1 од овој закон на кое му е 
доделен на користење стан од станбениот фонд на Југо-
словенската народна армија може да му се откаже догово-
рот за користење на станот поради престанување на 
службата во Југословенската народна армија, до кое може 
да дојде: по барање; поради правосилна осуда на дисцип-
линска казна загубување на службата на активно воено ли-
це односно отпуштање од служба во Југословенската на-
родна армија или загубување на чинот односно класата; 
како правна последица од осуда поради кривично дело; 
поради две неповолни оцени. 

Одредбите од став 1 на овој член не се применуваат 
на лицето: 

1) кое во служба во Југословенската народна армија 
поминало дваесет години; 

2) кое има дваесет и пет или повеќе години стаж на 
осигурување, од што најмалку петнаесет години служба во 
Југословенската народна армија; 

3) на кое службата во Југословенската народна арми-
ја му престанала заради користење на правото на лична 
пензија; 

4) на кое службата во Југословенската народна арми-
ја му престанала поради здравствени причини. 

По исклучок од одредбите на став 2 од овој член, до-
говорот за користење на стан може да му се откаже и на 
лице кое поминало во служба во Југословенската народна 
армија подолго од дваесет години односно кое има двае-
сет и пет или повеќе години стаж на осигурување, од што 
најмалку петнаесет години служба во Југословенската на-
родна армија, ако во поглед на траењето на таа служба не 
ja исполнило обврската утврдена со сојузниот закон со кој 
се уредува службата во вооружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 
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Отказ на договорот за користење на стан според од-
редбите од ст. 1 и 2 на овој член може да се даде во рок од 
три месеци од денот на престанувањето на службата во Ју-
гословенската народна армија. Рокот од три месеци тече 
од денот кога одлуката за престанување на службата во 
Југословенската народна армија станала правосилна.". 

Член 2 

Одредбата на член 49 став 4 не се однесува на лицата 
од член 47 став 1 од овој закон на кои одлуката за преста-
нок на службата во Југословенската народна армија им 
станала правосилна до денот на влегувањето на овој закон 
во сила. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

884. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за кри-
вичната постапка, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1036 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 

Во Законот за кривичната постапка („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 4/77, 14/85 и 74/87) во член 78 став 1, во 
член 144 став 1, во член 180 став 1, во член 211 став 2, во 
член 237 ст. 1 и 2, во член 243 став 2, во член 295 став 1 и во 
член 303 став 3 бројот: „50.000" се заменува со бројот: 
„500.000". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на в 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

885. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за из-
вршната постапка, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1037 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законот за извршната постапка („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 20/78, 6/82 и 74/87) во член 225 став 2 бројот: 
„450.000" се заменува со бројот: „4,500.000", а бројот: 
„1,500.000" - со бројот: „15,000.000". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

886. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за про-

цесната постапка, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1038 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕСНАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законот за процесната постапка („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 4/77,36/80,69/82, 58/84 и 74/87) во член 43 
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став 1 и во член 382 ст. 2 и 3 бројот: „800.000" се заменува 
со бројот: „8,000.000". 

Член 2 
Во член 91 бројот: „2,500.000" се заменува со бројот: 

„25,000.000". 
Член 3 

Во член 110 став 1, член 248 ст. 1 и 2, член 255 став 1, 
член 316 и член 318 став 1 бројот: „50.000" се заменува со 
бројот: „500.000". 

Член 4 
Во член 447 став 1, член 458 став 1, член 460 и член 

464 ст. 1 и 2 бројот: „80.000" се заменува со бројот: 
„800.000". 

Член 5 
Во член 494 став 1 бројот: „1,500.000" се заменува со 

бројот: „15,000.000". 

Член 6 
Во член 497 став 1 бројот: „4,500.000" се заменува со 

бројот: „45,000.000". 
Член 7 

Во член 502 став 1 бројот: „450.000" се заменува со 
бројот: „4,500.000". 

Член 8 
Ако пред влегувањето на овој закон во сила е донесе-

на првостепена пресуда или решение со кое постапката 
пред првостепениот суд е окончана, натамошната постап-
ка ќе се спроведе според правилата на процесната постап-
ка што важеле до денот на влегувањето на овој закон во 
сила. 

Ако по влегувањето на овој закон во сила биде укина-
та првостепената одлука од став 1 на овој член, натамош-. 
ната постапка ќе се спроведе според овој закон. 

За ревизија изјавена против правосилна одлука на 
второстепениот суд во постапката што е поведена пред 
влегувањето на овој закон во сила ќе се решава според 
правилата на процесната постапка што важеле до денот 
на влегувањето на овој закон во сила. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"^ 

887. 
Врз основа на член 315 то“чка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измени на Кривичниот за-

кон на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 28 септември 1989 година. 

П бр. 1039 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
' Во Кривичниот закон на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
44/76,34/84 и 74/87) во член 39 став 1 зборовите: „дваесет 
илјади“ се заменуваат со зборовите: „двесте илјади“, збо-
ровите: „пет милиони“ - со зборовите: „педесет милио-
ни“, а зборовите: „дваесет милиони“ - со зборовите: 
„двесте милиони“. 

Во став 3 зборовите: „пет илјади“ се заменуваат со 
зборовите: „триста илјади“. 

Член 2 
Во член 43 став 1 точка 6 зборовите: „дваесет илјади“ 

се заменуваат со зборовите: „двесте илјади“. 

Член 3 
Во член 48 став 2 точка 5 зборовите: „пет милиони“ 

се заменуваат со зборовите: „педесет милиони“, а зборо-
вите: „дваесет милиони“ - со зборовите: „двесте милио-
ни“. 

Член 4 
Во член 50 став 3 зборовите: „пет илјади“ се замену-

ваат со зборовите: „триста илјади“. 

Член 5 
Во член 167 став 1 зборовите: „пет стотини илјади“ се 

заменуваат со зборовите: „пет милиони“. 

Член 6 
Во член 172 став 3 зборовите: „еден милион и пет сто-

тини илјади“ се заменуваат со зборовите: „петнаесет ми-
лиони“. 

Во став 4 зборовите: „пет милиони“ се заменуваат со 
зборовите: „педесет милиони“. 

Член 7 
Во член 174 став 4 зборовите: „еден милион и пет сто-

тини илјади“ се заменуваат со зборовите: „петнаесет ми-
лиони“. 

Член 8 
Во член. 175 став 2 зборовите: „еден милион и пет сто-

тини илјади“ се заменуваат со зборовите: „петнаесет ми-
лиони“. 

Член 9 
Во член 176 став 2 зборовите: „еден милион и пет сто-

тини илјади“ се заменуваат со зборовите: „петнаесет ми-
лиони“. 

Член 10 
Во член 177 став 1 зборовите: „пет милиони“ се заме-

нуваат со зборовите: „педесет милиони“. 

Член И 
Во член 182 став 1 зборовите: „петстотини илјади“ се 

заменуваат со зборовите: „пет милиони“. 
Во став 2 зборовите: „пет милиони“ се заменуваат со 

зборовите: „педесет милиони“. 

Член 12 
Во член 223 став 2 зборовите: „еден милион и пет сто-

тини илјади“ се заменуваат со зборовите: „петнаесет ми-
лиони“. 

Во став 3 зборовите: „пет милиони“ се заменуваат со 
зборовите: „педесет милиони“. 
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Член 13 
Засметување на притворот и на другите лишувања од 

слобода во врска со кривичното дело во парична казна по 
правосилно донесените пресуди до денот на влегувањето 
на овој закон во сила ќе се врши според одредбите на овој 
закон. 

Заменување на паричната казна со затвор по право-
силно донесените пресуди до денот на влегувањето на 
овој закон во сила ќе се врши според прописите што 
важеле во времето на донесувањето на пресудата. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила на 15 октомври 1989 годи-

на. 

888. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО КОИ СЕ ПОВРЕ-

ДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за пре-

кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи, што 
го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 28 септември 1989 година. 

П бр. 1040 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
да Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрнозшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ СО 

КОИ СЕ ПОВРЕДУВААТ СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ 

Член 1 
Во Законот за прекршоците со кои се повредуваат со-

јузните прописи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77,20/82, 
14/85 и 74/87) во член 27 став 1 бројот: „1.500" се заменува 
со бројот: „15.000", а бројот: „250.000" - со бројот: 
„2,500.000". 

Во став 2 бројот: „250.000" се заменува со бројот: 
„2,500.000", бројот: „2.500.000" - со бројот: „25,000.000", а 
бројот: „450.000" - со бројот: „4,500.000". 

Во став 3 бројот: „4,500.000" се заменува со бројот: 
„45,000.000", а бројот: „1,000.000" - со бројот: „10,000.000". 

Во став 5 бројот: „45.000" се заменува со бројот: 
„450.000", а бројот: „25.000" - со бројот: „250.000". 

Член 2 
Во член 30 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-

јот: „300.000". 

Член 3 
Во член 74 став 1 бројот: „250.000" се заменува со 

бројот: „2,500.000", а бројот: „150.000" - со бројот: 
„1,500.000". 

Член 4 
Во член 89 бројот: „150.000" се заменува со бројот: 

„1,500.000", а бројот: „250.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 5 
Во член 104 став 5, во втората реченица, бројот: 

„5.000" се заменува со бројот: „300.000". 

Член 6 
Во член 110 став 1 бројот: „15.000" се заменува со 

бројот: „150.000". 

Член 7 
Во член 125 став 1 бројот: „15.000" се заменува со 

бројот: „150.000". 

Член 8 
Во член 135 став 2 бројот: „45.000" се заменува со 

бројот: „450.000", а бројот: „450.000" - со бројот: 
„4,500.000". 

Во став 3 бројот: „150.000" се заменува со бројот: 
„1,500.000". 

Член 9 
Во член 149 став 1 бројот: „450.000" се заменува со 

бројот: . „4,500.000", бројот: „250.000" - со бројот: 
„2,500.000", а бројот: „1,500.000" - со бројот: „15,000.000". 

Член 10 
Во член 158 став 1 бројот: „45.000" се заменува со 

бројот: „450.000", а бројот: „25.000" - со бројот: „250.000". 

Член И 
Сојузните закони и другите сојузни прописи со кои се 

предвидени прекршоци ќе се усогласат со одредбите од 
овој закон до 31 декември 1989 година. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила на 15 октомври 1989 годи-

на 

889. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за сто-

панските престапи, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1989 годи-
на. 

П бр. 1041 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕСТАПИ 

Член 1 
Во Законот за стопанските престапи („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 4/77л 14/85 и 74/87) во член 18 став 1 бројот: 
„150.000" се заменува со бројот: „1,500,000", а бројот: 
„45,000.000" - со бројот: „450,000.000". 

Во став 3 бројот: „30.000" се заменува со бројот: 
„300.000", а бројот: „2,500.000" - со бројот: „25,000.000". 

Член 2 
Во член 22 став 2 бројот: „800.000" се заменува со 

бројот: „8,000.000". 
Во став 3 бројот: „45.000" се заменува со бројот: 

„450.000". 

Член 3 
Во член 27 став 2 бројот: „450.000" се заменува со 

бројот: „4,500.000", а бројот: „45.000" - со бројот: 
„450.000". 

Член 4 
- Во член 59 став 2 бројот: „2,500.000" се заменува со 

бројот: „25,000.000". 

Член 5 
Во член 82 бројот: „250.000" се заменува со бројот: 

„2,500.000", а бројот: „450.000" - со бројот: „4,500.000". 

Член 6 
Во член 97 став 1 бројот: „45.000" се заменува со бро-

јот: „450.000". 

Член 7 
Во член 98 став 3 бројот: „25.000" се заменува со бро-

јот: „250.000", а бројот: „45.000" - со бројот: „450.000". 

Член 8 
Во член 135 став 3 бројот: „1,500.000" се заменува со 

бројот: „15.000.000", а бројот: „150.000" се заменува со 
бројот: „1,500.000". 

Член 9 
Во член 136 бројот: „45.000" се заменува со бројот: 

„450.000". 

Член 10 
Во член 147 став 2 бројот: „150.000" се заменува со 

бројот: „1,500.000". 

Член 11 
Законите и другите прописи со кои се предвидени 

стопански престапи ќе се усогласат со одредбите од овој 
закон до 31 декември 1989 година. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила на 15 октомври 1989 годи-

на. 

890. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРАЈБРЕЖНОТО 
МОРЕ И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИОТ ПОЈАС НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот по-
јас на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
јузниот собор од 28 септември 1989 година. 

П бр. 1042 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ И ЕПИКОНТИНЕНТАЛНИ-
ОТ ПОЈАС НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за крајбрежното море и епиконтинентал-

ниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/87) во член 19 
ставот 1 се менува и гласи: 

„На странски рибарски брод, за време на минувањето 
по крајбрежното море на СФРЈ, му е забранет секој рибо-
лов или улов на други живи суштества во морето и на 
морското дно. Тој брод е должен, за време на минувањето 
по крајбрежното море на СФРЈ, рибарскиот прибор и оп-
ремата што служи за риболов односно за улов на други 
живи суштества во морето и на морското дно да ги држи 
во бродските складови или'запечатени.". 

Член 2 
Во член 30 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Странски брод, запленет при гонење, му се предава 

на надлежниот орган во најблиската лука на СФРЈ.". 

Член 3 
Во член 31 став 1 зборовите: „500.000 до 10,000.000" се 

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

ат со зборовите: „најмалку 500.000". 

Член 4 
Во член 32 став 1 зборовите: „100.000 до 1,000.000" се 

заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 
Точката 8 се менува и гласи: 
„8) ако странски рибарски брод за време на минува-

њето по крајбрежното море на СФРЈ рибари или се зани-
мава со улов на други живи суштества во морето или на 
морското дно или ако рибарскиот прибор и опремата што 
служи за риболов односно за улов на други живи суштес-
тва во морето и на морското дно не ги држи во бродските 
складови или запечатени (член 19 став 1);". 

'По точка 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) ако странски рибарски брод не минува по терито-

ријалното море на СФРЈ по“ најкраткиот пат или во мину-
вањето низ територијално^ море на СФРЈ плови со брзи-
на помала од економската брзина, или за време на мину-
вањето се запира и укотвува во територијадното море на 
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СФРЈ, а тоа запирање и укотвување не е предизвикано од 
виша сила односно од неволја на морето, или за време на 
минувањето низ територијалното море на СФРЈ нема на 
бродот видно истакната ознака на рибарски брод (член 19 
став 2);". 

Точ. 9 и 10 стануваат тон. 10 и 11. 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „20.000 до 200.000" се замену-

ваат со зборовите: „200.000 до 2.000.000". 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Покрај казната пропишана за поморскиот прекршок 

од став 1 точка 8 на овој член на странско правно лице ќе 
му се изрече и заштитна мерка одземање на бродот, уло-
вот и на рибарскиот прибор и опремата што служи за ри-
болов односно за улов на други живи суштества во морето 
и на морското дно, и тоа: 

1) ако со истиот брод порано бил сторен ист пре-
кршок за кој надлежниот орган во СФРЈ изрекол казна 
или ако заповедникот на бродот во последните пет години 
бил казнет за ист прекршок; 

2) ако риболов или улов на други живи суштества во 
морето или на морското дно врши со рибарски прибор и 
опрема за риболов односно за улов на други живи суштес-
тва во морето и на морското дно чија употреба е забране-
та или ограничена со југословенските прописи; 

3) ако риболов или улов на други живи суштества во 
морето или на морското дно врши во риболовниот резер-
ват или ако лови видови риби или други живи суштества 
во морето или на морското дно кога уловот на тие видови 
е забранет; 

4) ако заповедникот на бродот или член на екипажот 
не ја послуша наредбата на службеното лице за запирање 
на бродот или со некоја друга постапка предизвика опас-
ност по живот на луѓето или имотот.". 

Член 5 
Во член 33 став 1 зборовите: „100.000 до 1,000.000" се 

заменуваат со зборовите: „1,000.000 до 10,000.000". 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „20.000 до 200.000" се замену-

ваат со зборовите: „200.000 до 2,000.000". 

Член 6 
Во член 34 став 1 зборовите: „50.000 до 500.000" се за-

менуваат со зборовите: „500.000 до 5,000.000". 
Во став 2 зборовите: „10.000 до 50.000" се заменуваат 

со зборовите: „100.000 до 500.000". 

Член 7 
Во член 35 став 1 зборовите: „100.000 до 1,000.000" се 

заменуваат со зборовите: „1,000.000 дб 10,000.000". 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „до 200.000" се заменуваат со 

зборовите: „до 2,000.000". 

Член 8 
Член 37 се брише. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

891. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за Службата на општественото книговодство, 

што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 септември 1989 година. 

П бр. 1035 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателствбто на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

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

СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Законот за Службата на општественото книговод-

ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 
74/87, 37/88 и 61/88) во член 21 по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 

„Корисниците на општествени средства и другите 
правни лица се должни да ги доставуваат до Службата 
податоците од став 1 точка 4 на овој член, во рокови и на 
начин што со свое упатство ќе ги пропише генералниот 
директор на Службата.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Во член 95 став 1, по точка 5 се додава нова точка 6, 

која гласи: 
„6) сметки на делови на претпријатија, на организа-

ции за осигурување, на банки и други финансиски органи-
зации, кои се составен дел на нивните жиро-сметки". 

Досегашната точка 6 станува точка 7. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сметките од став 1 точ. 1,2,5 и 6 на овој член, освен 

корисниците на општествени средства, ги имаат кај 
Службата и другите правни лица со седиште во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Во член 96 ставот 1 се менува и гласи: 
„Службата води регистар на имателите на сметки кај 

Службата од член 95 на овој закон.". 

Член 4 
Во член 97 ставот 1 се брише. 
Досегашните ст. 2 до 5 стануваат ст. 1 до 4. 

Член 5 
По член 99 се додава нов член 99а, кој гласи: 

„Член 99а 
Корисникот на општествени средства и другото 

правно лице, за примените чекови по текушти сметки на 
граѓаните трасирани на банката и штедилницата, издава 
налог со кој го уплатува дневниот пазар во чекови на гра-
ѓаните во корист на својата сметка која се води кај 
Службата. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги пропишува 
начинот и постапката за уплата на пазарот по основ на 
примените чекови на граѓаните.". 

Член 6 
Член 109 се менува и гласи: 
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„Средствата на корисниците на општествени сред-
ства и на другите правни лица што се водат на сметки кај 
Службата се депозити по видување на банките во соглас-
ност со договор за депонирање.". 

Член 7 
Во член 135 став 1 точка 1 зборовите: „по претходно 

прибавено мислење од работната заедница на Службата 
и“ се бришат. 

Член 8 
Чл. 155 до 158, член 159 ст. 1 и 2, член 160 став 2, чл. 

163 до 166 и член 168 се бришат. 

Член 9 
Во член 161 став 4 зборот „рамномерна“ се брише. 

Член 10 
Во член 167 ст. 2 до 4 се бришат. 
Досегашниот став 5, кој станува став 2, се менува и 

гласи: 
„За жалбата против одлуката на дисциплинската ко-

мисија од став 1 на овој член одлучува советот на Служба-
та.". 

Член 11 
Член 169 се менува и гласи: 
„Работниците во работната заедница на Службата на 

општественото книговодство на Југославија своите само-
управни права и обврски, како и правата, обврските и од-
говорностите од работниот однос ги остваруваат во сог-
ласност со одредбите на Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата, ако со овој закон не е поинаку 
определено.". 

Член 12 
Во член 170 став 1 се додава нова точка 1, која гласи: 
„1) ако до Службата не ги достави податоците пропи-

шани со упатството на генералниот директор на Служба-
та (член 21 став 3);". 

Досегашните точ. 1 до 6 стануваат точ. 2 до 7. 

Член 13 
Одредбите на чл. 1 и 5 од овој закон ќе се применува-

ат од 1 јануари 1990 година. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

892. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниов собор од 28 
септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СО-
ЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 

1988 ГОДИНА 

t. Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви за 1988 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 836 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

893. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 28 јули 1989 година и на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 септември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК НА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ ВО СОВЕТОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБО-
ТАТА ВРЗ ПИШУВАЊЕТО ИСТОРИЈА НА НАРОДИ-

ТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
За претставник на Собранието на СФРЈ во Советот за 

организирање на работата врз пишувањето историја на 
народите и народностите на Југославија се избира Бојан 
Селиќ, делегат во Сојузниот собор. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 020-20/89-011 
28 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на на Сојузниот собор, 

републиките Богдана Глумац-Леваков, с. р. 
и покраините, 

д-р Миран Мејак, с. р. 

894. 
Врз основа на член 85 став 1 точка 1 од Законот за 

сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 
35/89), сојузниот секретар за финансии пропишува 

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

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Правилникот за Ревалоризацијата („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 36/89), член 9 ставот 5 се менува и гласи: 
„Правното лице го искажува во книгите како обврска 

спрема трајниот капитал во динари износот на додатната 
Ревалоризација на девизните обврски од став 4 на овој 
член." 

Член 2 
Во член 10 се додава став 2, кој гласи: 
„Износот на делот од загубата од поранешните годи-

ни (дел од контото 050) над износот на трајниот капитал 
(конта на групите 90,91 и 92) не се ревалоризира.". 

л 
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Член 3 
Одредбите на овој правилник ќе се применуваат и врз 

изработката на периодичната пресметка за периодот од 1 
јануари до 30 септември 1989 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-11428/1 
25 септември 1989 година 
Белград 

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

895. 
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 СТАБИЛНИ 

САДОВИ ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧЕН 
ЈАГЛЕНДИОКСИД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за стабилни садови под притисок за течен јаг-
лен-диоксид, кој го има следниот назив и ознака: 

Стабилни садови под притисок за те-
чен јаглен-диоксид. Технички услови JUS М.Е2.516 

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 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на ста-
билни садови под притисок за течен јаглен-диоксид од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/142 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик 
на директорот на Сојузниот 

завод за стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 

896. 
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 ОСНОВИТЕ 
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за основите за проектирање на градежни кон-
струкции кој го има следниот назив и ознака: 

Основи за проектирање на градежни 
конструкции. Означување. Општи симбо-
ли JUS U.C7.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел од овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на осно-
вите за проектирање на градежни конструкции од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/143 
11 август 1989 година 
Белград г 

Заменик 
на директорот на Сојузниот 

завод за стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

897. 
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 ОЗНАЧУВА-

ЊЕ НА МОТОРОТ И ШАСИЈАТА НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за означување на моторот и шасијата на мотор-
ни возила што го има следниот назив и ознака: 

Означување на моторот и шасијата 
на моторни возила. Место и начин на пот 
справување JUSM.N0.011 

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 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на озна-
чувањето на моторот и шасијата на моторни возила од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/144 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамовиќ, с. р. 

1 
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898. 
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 ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ГАСОВИ НАСТАНАТИ СО СОГОРУВАЊЕ НА 

ЕЛЕКТРИЧНИ КАБЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за испитување на гасови настанати со согорува-
ње на електрични кабли кој го има следниот назив и озна-
ка: 

Испитување на гасови настанати со 
согорување на електрични кабли. Опреде-
лување количеството на халоген кисел гас 
настанат со согорување на полимерни ма-
теријали земени од каблите JUS N.C0.085. 

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 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

I на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/145 
II август 1989 година 
Белград -

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

899. 
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 АЦЕТОН ЗА 

ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за ацетон за индустриска употреба што ги има-
ат следните називи и ознаки: 

1) Ацетон за индустриска употреба. 
Технички услови JUS Н.В2.046 

2) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на бојата во единици на 
Pt-б скала. Колориметриска метода JUS Н.В8.473 

3) Испарливи растворувач^ Опреде-
лување на содржината на вода. Метода по 
Карл Фишер JUS Н.В8.474 

4) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на содржината на кисели-
ни (како СЊСООН). Волуметриска мето-
да JUS Н.В8.475 

5) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на времето на редукција на 

Ѕаствор на калиумперманганат на 250С. 
!олориметриска метода JUS Н.В8.476 

6) Ацетон за индустриска употреба. 
Испитување на мешањето со вода JUS Н.В8.477 

7) Ацетон за индустриска употреба. 
Докажување на присуството на алкохол 
со реагенс по Ејгалхов (AGULHON). Ко-
лориметриска метода JUS Н.В8.478 

8) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на содржината на алкалии 
(како HN3). Волуметриска метода JUS Н.В8.479 

9) Испарливи течности со мала ви-
скозност. Определување на брзината на 
испарувањето во тенок слој. Метода со 
помош на евапометар JUS Н.В8.480 

10) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на густината со ареометар 
на 200С JUS Н.В8.481 

11) Ацетон за индустриска употреба. 
Определување на содржината на ацетон. 
Волуметриска метода JUS Н.В8.482 

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 
Југословенскиот стандард JUS Н.В2.046 од член 1 на 

овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се примену-
ва на ацетон за индустриска употреба што ќе се произведе 
односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Применувањето на другите југословенски стандарди 
од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 

месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/146 
П август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

900. 
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 МЕТОДИТЕ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА БА-

КАР И НА ЛЕГУРИ НА БАКАР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите за испитување на хемискиот состав 
на бакар и на легури на бакар што ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и на легури на бакар. 
Определување на содржината на телур 
(ниска содржина). Метода на атомска ап-
сорпциона спектрофотометрија 

2) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и на легури на бакар. 
Определување на содржината на телур 

JUS С.А1.627 
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(висока содржина). Метода на атомска ап-
сорпциона спектрофотометрија JUS С.А1.628 

3) Методи за испитување на хемиски-
от состав на бакар и на легури на бакар. 
Определување на содржината на селен. 
Спектрофотометриска метода со фемил-
-диамин JUS С.А 1.629 

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 ме-
тодите за испитување на хемискиот состав на бакар и на 
легури на бакар од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/147 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

901. 
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 ЌЕРАМИ-

ДИ о д ГЛИНА 

Член I 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за ќерамиди од глина што ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Влечени ќерамиди од глина. Тех-
нички услови JUS B.D 1.009 

2) Пресувани ќерамиди од глина. 
Технички услови JUS B.D 1.010 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правил^к, 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 ќе-
рамиди од глина од денот на влегувањето 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) Влечени ќерамиди од глина JUS B.D 1.009 
2) Пресувани ќерамиди од глина - JUS B.D 1.010 

донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
градежни материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/79). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/148 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

902. 
;т 

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација 
та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот не 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАЛОГЕНИ 

ДЕРИВАТИ НА ЈАГЛЕНОВОДОРОД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за халогените деривати на јагленоводородот 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Трихлоретилен за индустриска 
употреба, стабилизираи. Технички услови 

2) Трихлоретилен за индустриска 
употреба, стабилизиран и перхлоретилен 
за индустриска употреба, стабилизира^ 
Определување на густината со ареометар 
на 200С 

3) Трихлоретилен за индустриска 
употреба, стабнлизиран и перхлоретилен 
за индустриска употреба, стабилизира^ 
Мерење на рН-вредноста. Потенцномет-
риски метод 

4) Трихлоретилен за индустриска 
употреба, стабилизира^ Докажување при-
суството на слободен хлор ; 

5) Трихлоретилен за индустриска 
употреба, стабилизира^ Определување на 
стабилноста. Метод на оксидација во те-
кот на 48 h 

6) Испитување на халогени органски 
растворувачи и на нивни смеси за индус-
триска употреба. Определување на коро-
зивноста 

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 
Југословенскиот стандард JUS Н.В2.030 од член 1 на 

овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се приме-
нува на халогените деривати на јагленоводородот што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Применувањето на другите југословенски стандарди 
од член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето вб сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за југословенскиот стан-
дард за халогенски деривати на јагленоводород 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/79). 

JUS Н.В2.030 

JUS Н.В8.444 

JUS Н.В8.445 

JUS H.B8.446 

JUS H.B8.447 

JUS H.B8.448. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на четири 

месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/149 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Адрамовиќ, с. р. 

903. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

а („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
^Ч)јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕКАНИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чекани што ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Чекани за отковање на коси. Југо-
словенски тип JUS К.В 1.260 

2) Чекани за отковање на коси. Ба- . 
патеки тип JUS К. В1.261 

3) Чекани за отковање на коси. Сло-
венечки тип JUS К.В 1.262 

4) Чекани чевларски JUS K,B 1.276 
5) Чекани чевларски со кус врат JUS К.В 1.277 

Член 2 
Југословенските стандарди од член I 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 че-
кани што ќе се произведат односно увезат од денот на вле-
гувањето 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) Чекани за отковање на коси, југо-
словенски тип JUS К.В 1.260 

2) Чекани за отковање на коси, банат-
ски тип JUS К.В 1.261 

3) Чекани за отковање на коси, слове-
нечки тип JUS К.В 1.262 

4) Чекани чевларски JUS К.В 1.276 
5) Чекани чевларски со кус врат JUS К.В 1.277 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
рачни чекани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/57). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. . 

Бр. 07-93/150 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

904. 
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 ВОЛНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за волна кој го има следниот назив и ознака: 
Волна. Технички услови JUS F.BI.011 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правила 

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на волна 
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 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Волна. Технички услови JUS F.BI.011 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
волна и волнена чешлана лента (чешланец) („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 21/83). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/151 
11 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
, на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

905. 
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 ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за текстил што го има следниот назив и ознака: 
Текстил. Памучна преѓа, кардирана 

или чешлана. Класифицирани според из-
гледот JUS F. В2.026 

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. 
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Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој павилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што го има 
следниот назив и ознака: 

Памучна преѓа, кардирана или чеш-
лана. Класифицирани според изгледот - JUS F.B2.026 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на текстилната индустрија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/69). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/153 
22 август 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

906. 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НА-
ЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ АВАНС, ИС-
ПРАЌАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА 
СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ 
СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ И КРЕДИТНИ ПИСМА И 

СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 

1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување 
аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметки-
те на Народната банка на Југославија остварени со откуп 
на ефективни странски пари, чекови и кредитни писма и со 
продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 65/88, 9/89 и 33/89) во точка 3 ставот 2 се брише. 

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: 
„ст. 1 и 2" се заменуваат со зборовите: „став 1". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборовите: 
„ст. 2 и 4" заменуваат со зборовите: „став 3". 

2. Во точка 5 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

"На износот на повеќе користениот аванс во декадата 
за која се поднесува пресметка, народните банки на репуб-
ликите односно народните банки на авт,ономните покраи-
ни ќе ја пресметуваат и наплатуваат каматата по ескон-
тната стапка на Народната банка на Југославија." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 96 
8 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влашковиќ, с. р. 

907. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластувањето 

за донесување одлука за усогласување на пензиите 
(,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), Изршниот одбор на 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 септември 1989 го-
дина се зголемуваат за процентот за кој се зголемени лич-
ните доходи на активните воени лица од соодветен чин од-
носно класа. 

2. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
нечни решенија. 

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

Бр. 64-1 
27 септември 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Извршниот одбор на 
Заедницата за социјално 
осигурување на воените 

осигуреници 
полковник во пензија, 

Милош Поповски, с. р. 

908. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот сек-
ретаријат за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ПРИЗНАТИТЕ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во регистарот на новосоздадените домашни сорти на земјоделски растенија се запишани во 1989 година 
следните признати домашни новосоздадени сорти: 
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Вид растенија Назив на сортата 

Фијзма, односно 
назив и седиште 
на создавачот на 
сортата, односно 
подносителот на 
барањето за при-
знавање на сорта 
(скратен назив)' 

Назив на подрачјето 
(локалитетрт) на ко-
сортата ја надминала 
стандардната сорта 

(скратен назив)^ 

1 2 3 4 
I СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
1. Жита 
1.2 Hordeum vulgare L. convar. distichon 

Alef.s.l. 
Јачмен 

1.2.2. Есенски двореден јачмен 1. Егеј ( 1 9 8 9 ) ^ Ми Љ, ЗГ, БЛ, ПА, ЗА, 
КГ 

2. Новосадски 331 (1989) Нж 
3. Бал (1989) Ож ПА, КГ, ЗГ 

1.6. Triticale (sin.x. Triticosecale Wittm.) 
3. Бал (1989) ПА, КГ, ЗГ 

Тритикали 
1.6.1. Есенски тритикали 1. Новосадски тритикали (1989) Ние Љ, ВЛ, ВУ, ЗА, 

кг, е к 
2. 'Ртањ (1989) ЗА Љ, БЛ, ВУ, ЗА, 

кг, ек 
3. Триглав (1989) Ми Љ, БЛ, ВУ, ЗА, 

кг, е к 
1.7. Triticum durum Desf. 

Тврда пченица 
1.7.1. Есенска тврда пченица 1. Милена (1989) Ми ОП, НС, БИ 

1.8. Triticum aestivum (L.) 
em. Fiori et Paol. Пченица 

1.8.2. Есенска обична пченица 1. Аљмашанка (1989) Ож НС, СР, ПА, КГ, 
(vulgare) 

1. Аљмашанка (1989) 
ЗА, Л Е, ОС, БИ, 
ек 

2. Авала (1989) Нж не, ПА, В А, кг, 
- ЗА, ТУ, ОС, БН, 

3. Белозрна (1989) 
зг, е к 

3. Белозрна (1989) Нж СР, ПА, КГ, ЗА, 
Л Е, Љ, ек 

4. Добра година (1989) ВК В А, ЗА, Л Е, ВЛ, 
љ, ек, тг 

5. Инђија 89 (1989) Бз и НИ не, ПА, КГ, ЗА,, 
П Е, ТУ, ОС, ЗГ, 
љ, ек 

6. Италија (1989) Нж не, СР, ПА, кг, 
ЗА, Л Е, ТУ, ОС, 
зг , ек 

7. Јелица (1989) Нж не, СР, ПА, В А, 
КГ, ЗА, ТУ, БН, 
зг, љ, ек 

8. Кутиевчанка (1989) Ож не,СР, ПА, кг, 
ЗА, ое , ек 

9. Марина (1989) 36 не, СР, ПА, ТУ, 
ос , БН, зг, љ, е к 

10. Нова рана (1989) Нж ПА, В А, Л Е, ПЕ, 
љ, ек 

11. Новосадска 3205 (1989) Нж не, ПА, КГ, ЗА, 
П Е, ТУ, OC, БН, 
зг 

12. Новосадска 63-89 (1989) Нж не, ПА, кг, ТУ, 12. Новосадска 63-89 (1989) 
е к 

13. Новосадска 7014 (1989) Нж не, СР, ПА, В А, 
КГ, ЗА, ОС, ек 

14. Пелпетерка (1989) Бм не, ПА, В А, кг, 
ЗА, БН, ЗГ, БЛ, Љ 

15. Помурка (1989) Нж не, ПА, кг, ТУ, 
зг, љ, ек 

16. Радика (1989) Ми не, СР, ПА, КГ, 
ЗА, ЛЕ, ТУ, ОС, 
БИ, зг, вл, љ, ек 

0 Фирмата, односно називот и седиштето на создаваат на сортата, односно подносителот на барањето за признавање сорта, чиј скратен назив е 
утврден во колоната 3 на списокот, се дадени во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 1). 

“ Полниот назив на подрачјето, односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта чиј скратен назив е утврден do колоната 
4 на Списоскот е даден во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 2). 

Година на признавање на сортата. 
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17. Рудничанка (1989) Нж В А, КГ, ЗА, Л Е, 
БН, ЗГ, БЛ, СК 

1.8. Сремка (1989) Нж НС, СР, ПА, В А, 
КГ, ЗА, Л Е, ОС, 
БН, Љ, СК 

19. Српањка (1989) Ож ПА, КГ, ЗА, ЛЕ, 19. Српањка (1989) 
ос , ек, љ 

20. Стружанка (1989) Бм не, СР, ПА, кг, 20. Стружанка (1989) 
ЗА, ОС, БН, Љ 

21. Валевка (1989) Нж не, ПА, В А, КГ, 21. Валевка (1989) 
ЗА, Л Е, П Е, БН, 
ЗГ, БЛ, Љ, ек 

22. Вера (1989) Нж не, СР, ПА, В А, 22. Вера (1989) 
КГ, ЗА, Л Е, ПЕ, 
ТУ, зг, љ, ек 

23. Врбас (1989) БЛ ПА, КГ, ТУ, ЗГ, 23. Врбас (1989) 
љ, е к 

24. Вуковарка (1989) Нж ПА, В А, КГ, ЗА, 24. Вуковарка (1989) 
ЛЕ, БИ, ЗГ, БЛ, 
ТГ 

25. Задруга (1989) Б з и И Н НС, СР, ПА, КГ, 25. Задруга (1989) 
ЗА, ЛЕ, П Е, ТУ, 
ос , зг, ек 

Бр. 309011 
7 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мнрјаниќ, с. р. 

Л Е Г Е Н Д А 

Прилог 1 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТА 

Реден 
број 

Скратен 
назив ПОЛН НАЗИВ 

' 1 2 3 

1 Бз Пољопривредни факултет, Београд, Немањица 6, 11080 Земун 
2 БЛ АИПК „Босанска К“рај ина“ РО Истраживачко-развојни институт, РЗЗС, ООУР Пољопривредни за-

вод, 4. јула 19, 78000 Бања Лука 
3 Бм РО Македонија агропромет, ООЗТ „Агрос" - Регионална дирекција, Маршал Тито 16,97000 Бито-

ла 
4 ИН Агроуннја, Удружена пољопривредна ООУР Бојводинапродукт, селекциона станица - Инђија семе, 

Ленинова 20, 22320 Инђија 
5 ' Ми Земјоделски факултет, Унив. Кирил и Методиј во Скопје, ООЗТ Институт за полјоделство и гра-

динарство (Ех Здружен земјоделски институт, Погон Земјоделски институт), Булевар Југославија 
178, 91000 Скопје 

6 Нж Пољопривредни факултет Нови Сад, ООУР Институт за ратарство и повртарство (Ех Институт за 
пољопривредна истраживања) (житарице), Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 

7 Ож Биотехнички знанствено наставни центар, ООУР Пољопривредни институт, Одјел за стрне жита-
рице, Тењска цеста бб, 54001 Осијек 

8 ВК ПИК „Винковци" СОУР, РО Поллпривреда, Ђуре Ђаковића 30, 56000 Винковци 
9 36 Факултет пол^привредних знаности С. у Загребу, ООУР Институт за оплемењивање и производ-

иу биља, Одјел за стрне житарице, Ботинец, Трг Марка Марулића 5, 41001 Загреб 
10 ЗА РО Институт за пољопривредна и технолошка истраживања Зајечар, Г/ванскн лут бб, 19000 Заје-

чар 

Прилог 2 

Л Е Г Е Н Д А 
НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО (ЛОКАЛИТЕТОТ) НА КОЕ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА 

Реден 
број 

Скратен 
назив Назив на подрачјето (локалитетот) 

1 2 3 

1 БИ Биело Поле 
2 БЛ Бања Лука 
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I 2 3 

3 БН Биелина 
4 КГ Крагуевац 
5 JIE Лесковац 
6 Љ Љубљана 
7 н е Нови Сад 
8 ОП Овче Поле 
9 ОС Осиек 
10 ПА Панчево 
11 ПЕ Пеќ 
12 ек Скопје 
13 . СР Србобран 
14 . ТГ Титоград 
15 ту Титово Ужице 
16 ВА Валево 
17 ВУ Вуковар 
18 ЗА Заечар 
19 ЗГ Загреб 

909. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот сек-
ретаријат за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СТРАНСКИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ДА СЕ ВОВЕДАТ ВО ПРОИЗ-

ВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во евиденцијата на странски сорти земјоделски растенија за кои е одобрено да се воведат во производство 

во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се запишани во 1989 година следните сорти: 

Фирма, односно 
назив и седиште 
на создавачот на Назив на подрачје-
сортата, односно то (локалитетот) 
подносителот на на кое сортата ја 
барањето за одоб- надминала стан-
рување да се вове- дардната сорта 
де во производство (скратен назив)^ 
странска сорта 

(скратен називи 

1 2 3 4 

I. СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА 
1. Жита 
1.6. Secale cereale L. 'Рж 
1.6.1. Есенска 'рж 1. Eho-kurz ( 1 9 8 9 ) ^ fa Зц ЗА 
1.7a. Triticum durum Desf. 

Тврда пченица 
1.7а.1. Есенска тврда пченица 1. Windur (1989) bg СУ ОП, НС, БН 

Бр. 3091/1 
7 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за земјоделство, 

д-р Стево Мирјаннќ, с. р. 

џ Фирмата, односно називот и седиштето на создавачот на сортата, односно на подносителот на барањето за одобрување да се воведе во производ-
ство странска сорта, чиј скратен назив е утврден во колоната 3 на Списокот, се дадени во легендата што е составен дел на овој список (прилог 1). 

Полниот назив на подрачјето, односно локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта, чиј скратен назив е утврден во колоната 4 
на списокот, се дадени во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 2). 

Година во која е одобрено воведувањето на странската сорта во производство во СФРЈ. 

Вид растенија Назив на сортата 
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Прилог 1 

Л Е Г Е Н Д А 
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА, ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ ДА СЕ ВОВЕДЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО СТРАНСКА СОРТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Реден 
број 

Скратен 
назив ПОЛН НАЗИВ 

1 2 3 

1 

2 

bg СУ 

f a 3 U 

Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH Hasselhorst Bergen 1 D-3103 Celle PF 1311 BRD 
Агрос СОУР „Агросеме-Панонија" PO за промет семенском робом, репродукционом и есталом 
робом за пољопривреду, Ивана Милутиновића 120, 24000 Суботица 
Edelhof-Zwettl, Landwirtschaftlich Fachschule, Аустрија 
Пољопривредни центар Хрватске (Ех Центар за примјену знаности), биљна производна и сјеме-
нарство, Илица 101, 41101 Загреб 

Прилог 2 

Л Е Г Е Н Д А 
НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО (ЛОКАЛИТЕТОТ) НА КОЕ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАНДАРДНАТА СОРТА 

Реден 
број 

Скратен 
назив Назив на подрачјето (локалитетот) 

1 2 3 

1 
2 
3 
4 

БН 
н е 
ОП 
ЗА 

Биелина 
Нови Сад 
Овче Поле 
Заечар 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА 
ЧЛЕН 17 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
1. Со Одлуката У бр. 311/87, рд 14 септември 1988 го-

дина, Уставниот суд на Југославија утврди дека одредбата 
на член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/84) не е во соглас-
ност со Уставот на СФРЈ. 

Одлуката е доставена до Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на 26 јануари 
1989 година. 

Наведената одредба на Законот за судовите на 
здружениот труд не е усогласена со Уставот на СФРЈ во 
рок од шест месеци од денот на доставувањето на Одлука-
та на Уставниот суд на Југославија со која е утврдено дека 
одредбата на член 17 став 2 од ТОЈ закон не е во согласност 
со Уставот на СФРЈ. 

2. Бидејќи одредбата на член 17 став 2 од Законот за 
судовите на здружениот труд, во рокот утврден со одред-
бата на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, не е усогласе-
на со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија до-
несе, врз основа на одредбата на член 384 став 4 од Уста-
вот на СФРЈ, на седницата од 6 септември 1989 година. 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбата на член 17 став 2 од Зако-

нот за судовите на здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/84) престанала да важи на 27 јули 1989 годи-
на. 

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

во следниот состав: претседател Душан Штрбац, и судии-

те: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Чадевски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранис-
лав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко 
Марковиќ и Радко Мочивник. 

У бр. 311/87 
6 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Правилникот за квалитетот на 
кафето, производите од кафе и сурогатите од кафе објавен 
во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/89, се поткрала долу-
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО, 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД КАФЕ И СУРОГАТИТЕ ОД КАФЕ 

^ о член 15 став 3 наместо зборот: „два“ треба да стои 
зборот: „три“. 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 20 
септември 1989 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

879. Уставен закон за измени на Уставниот закон за 
спроведување на амандманите IX до XLVII на 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 1437 
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Страна 

880. Закон за измени на Законот за облигационите 
односи 1438 

881. Закон за височината на стапката на затезната 
камата 1438 

882. Закон за измени на Законот за меницата 1438 
883. Закон за измена на Законот за средствата и за 

финансирањето на Југословенската народна 
армија 1439 

884. Закон за измени на Законот за кривичната по-
стапка 1439 

885. Закон за измени на Законот за извршната по-
стапка 1440 

886. Закон за измени на Законот за процесната по-
стапка 1440 

887. Закон за измени на Кривичниот закон на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југослави-
ја 1442 

888. Закон за измени на Законот за прекршоците со 
кои се повредуваат сојузните прописи 1442 

889. Закон за измени на Законот за стопанските 
престапи 1441 

890. Закон за измени и дополненија на Законот за 
крајбрежното море и епиконтиненталниот по-
јас на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 1443 

891. Закон за измени и дополненија на Законот за 
Службата на општественото книговодство - 1444 

892. Одлука за одобрување на Завршната сметка на 
Сојузната дирекција за стоковни резерви за 
1988 година 1444 

893. Одлука за избор на претставник на Собрание-
то на СФРЈ во Советот за организирање на ра-
ботата врз пишувањето историја на народите 
и народностите на Југославија 1445 

894. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за Ревалоризацијата 1445 

895. Правилник за југословенските стандарди за 
стабилни садови под притисок за течен јаглен-
диоксид 1446 

896. Правилник за југословенскиот стандард за ос-
новите за проектирање на градежни конструк-
ции 1446 

Страна 

897. Правилник за југословенскиот стандард за оз-
начување на моторот И шасијата на моторни 
возила 1446 

898. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
питување на гасови настанати со согорување 
на електрични кабли 1447 

899. Правилник за југословенските стандарди за 
ацетон за индустриска употреба 1447 

900. Правилник за југословенските стандарди за 
методите за испитување на хемискиот состав 
на бакар и на легури на бакар - 1447 

901. Правилник за југословенските стандарди за ќе-
рамиди од глина 1448 

902. Правилник за југословенските стандарди за ха-
логени деривати на јагленоводород 1448 

903. Правилник за југословенските стандарди за че-
кани. 1449 

904. Правилник за југословенскиот стандард за 
во,лна 144^ 

905. Правилник за југословенскиот стандард за тек-
стил 1445 

900. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
начинот и роковите за одобрување аванс, ис-
праќање, полагање и пренос на девизи на смет-
ките на Народната банка на Југославија оства-
рени со откуп на ефективни странски пари, че-
кови и кредитни писма и со продажба на бен-
зински бонови , 1450 

907. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 
активните воени лица 1 1450 

908. Список на признатите новосоздадени домаш-
ни сорти на земјоделски растенија во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 1450 

909. Список на странски сорти на земјоделски рас-
тенија за кои е одобрено да се воведат во про-
изводство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 1453 

Одлука за престанок на важењето на одредбата на 
член 17 став 2 од Законот за судовите на 
здружениот труд 1454 

Исправка на Правилникот за квалитетот на кафето, 
производите од кафе и сурогатите од кафе 1454 
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