
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словененки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кајј Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.900 динари. - Аконтацнја 
на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 
динари. - Рок за реклачации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристнка бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Цеитрала 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

740. 
Врз осиова на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 
37/88), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на соЈузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРГ, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88 
и 38/88) во член 6 став 6 бројот: „15.000" се заменува со 
бројот: „22.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „150.000" се заменува со 

бројот: „220.000". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ке се при-
менува од 1 октомври 1988 година. 

Е. п. бр. 352 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

741. 
Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 
37/88), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на соЈузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 

40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88 
и 38/88), во член 6 по став 7 се додаваат нови ст. 8 и 9 кои 
гласат: 

„По исклучок, од одредбата на став 6 од овој член на 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи износот на 
дневницата се зголемува за 42,86% и му се признава во ма-
теријални трошоци за припадниците на милицијата кои 
во составот на Здружениот одред извршуваат определени 
задачи и работи подолго од 24 часа непрекинато. 

Ако припадникот на Здружениот одред има обезбеде-
на бесплатна исхрана, на Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи му се признаваат во материјални трошоци 
издатоците за дневници од став 8 на овој член намалени за 
30%. 

Досегашниот став 8 станува став 10." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 349 
15 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извершен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

742. 
Врз основа на член 5 став 2 и член 8 од Законот за ра-

тификација на Меморандумот за согласноста помегу Со-
циЈалистичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со из-
мените и дополненијата на Меморандумот постигнати со 
размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ" - Мегународни договори, бр. 7/88), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И В^АКАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ОД СТОКОВНИТЕ КРЕДИТИ ПО БЕНЕФИ-
ЦИРАНИ УСЛОВИ, ШТО СЕ ОДОБРЕНИ СО МЕМО-
РАНДУМОТ ЗА СОГЛАСИОСТА ПОМЕГУ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЈ*А-

ВИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 
29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од стоковните кредити по бенефицирани 

услови што се одобрени со Меморандумот за согласноста 
поме^у Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 
година (во натамошниот текст: Меморандумот) се корис-
тат за реализација на развојните проекти во износ од 180 
милиони САД долари. 

Член 2 
За избор и рангирање на развојните проекти од член 

1 на оваа уредба овластените банки ги користат критериу-
мите од Заедничката методологија за оценување на оп-
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штествената и економската оправданост на инвестициите 
и ефикасноста на инвестирањето во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/87). 

При изборот и рангирањето на развојните програми 
се применуваат и следните квалитативни критериуми, и 
тоа: 

1) проширување на соработката со италијанските 
партнери; 

2) развој и воведување на високи технологии; 
3) развој на средните и малите погони; 
4) користење на бесповратни средства во рамките на 

I техничката соработка; 
5) истовремено користење на извозни комерцијални 

кредити. 
Член 3 

Заради известување на потенцијалните корисници и 
собирање на предлози за развојните проекти во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за користе-
ње на средствата што се одобрени со Меморандумот, бан-
ките членки на конзорциумот преку кои се реализира ко-
ристењето на стоковните кредити по бенефицирани усло-
ви распишуваат конкурс. 

Конкурсот содржи потребни информации за можнос-
тите и условите за користење на кредитите, а особено на-
чинот на поднесување предлог на проект, рокови за соби-
рање на предлози, содржина на предлогот и потребна до-
кументација, услови за користење и вра&ање на кредитите, 
како и критериуми за избор и рангирање на предлогот на 
проектите. 

Член 4 
Во подготовката на првата група развојни проекти не 

е задолжително поднесување на проектна документација 
предвидена со Заедничката методологија од член 2 на 
оваа уредба за прединвестицоната фаза. 

За првата група развојни проекти конзорциумот на 
банките ја подготвува ранг-листата на тие проекти во рок 
од 90 дена од денот на објавувањето на конкурсот за соби-
рање на предлозите на проекти. По првиот рок за собира-
ње на предлозите на проекти и нивното рангирање, пред-
лозите на проектите и натаму се собираат, а рангирањето 
се врши тримесечно. 

Член 5 
Конзорциумот на банките доставува ранг-листа на 

проекти, со потребна документација до Сојузниот секрета-
ријат за стопанство. Сојузниот секретаријат за стопанство 
подготвува предлог на листа на проекти врз основа на 
ранг-листа на проекти, вкупниот износ на расположливи-
те средства за тие намени и степенот на подготвеноста на 
проектите и му го доставува на Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет го утврдува предлогот на 
листата на проекти што и се поднесува на Владата на Ре-
публика Италија. 

Проектите од листата на проекти што ја утврди 
Сојузниот извршен совет мораат да бидат подготвени во 
форма за доставување до Владата на Република Италија. 
Предлагачите на проекти, преку конзорциумот на банки-
те, му ги доставуваат тие проекти на Сојузниот секретари-
јат за стопанство, заради упатување до Владата Република 
Италија. 

Член 6 
Работите во врска со користењето на средствата за 

реализација на развојните проекти од член 1 на оваа уред-
ба се вршат преку конзорциумот на банките. 

Член 7 
Банките членки на конзорциумот одобруваат креди-

ти по бенефицирани услови за развојни проекти во валута 
во која тие кредити се одобрени за реализација на опреде-
лени проекти. 

Член 8 
Банките членки на конзорциумот собираат девизи по 

отплатите на одобрените кредити по кои св склучени фи-
нансиски конвенции со италијанската страна. Тие сред-
ства се користат за повторно давање на кредити за развој-
ни проекти, и тоа потт исти УСТТОВИ во ттогттегг на ?исочина-

та на каматната стапка по кои е склучен бенефицираниот 
кредит од Меморандумот и со рок на врабање со кој се 
обезбедува навремена отплата на кредитот. 

Член 9 
Средствата од стоковните кредити по бенефицирани 

услови во износ од 80 млрд Ш се користат за увоз на опре-
ма, резервни делови, компоненти и полупроизводи што се 
користат во производството за извоз на конвертибилниот 
пазар. 

Член 10 
Банката координатор и овластените банки одобрува-

ат кредити од член 9 на оваа уредба во валута во која тие 
кредити се одобрени за увоз од тој член. 

Член 11 
Највисокиот износ на кредитот од член 9 на оваа 

уредба по поединечна работа на увоз изнесува 1,500.000 
САД долари. 

Член 12 
Банката координатор и овластените банки одобрува-

ат кредити од член 9 на оваа уредба на организациите на 
здружен труд што ги исполнуваат условите од член 15 на 
Законот за кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 65/85 и 38/86) и член 193 од Законот за 
основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86). 

Предност во користењето на средствата на кредитите 
имаат организациите на здружен труд што остваруваат 
зголемен извоз на конвертибилното подрачје, извоз преку 
одобрени извозни програми, поголема стапка на акумула-
ција и коефициент на обрт на редства. 

Член 13 
Банката координатор распишува конкурс за користе-

ње на средствата на кредитот од член 9 на оваа одредба, 
кој содржи: намена на кредитот, најголем износ на креди-
тот, каматна стапка, рок на отплата, критериуми за ранги-
рање на барања за користење на кредит и начин на учес-
тво на конкурсот. 

Член 14 
Барањата за користење на кредит, организациите на 

здруАен труд и ги доставуваат на основната банка, која ги 
обработува барањата, ја утврдува кредитната способност 
на организациите на здружен труд и донесува одлука за 
подобноста на барањето и 6 го доставува на здружената 
банка. Здружената банка ги собира барањата од своите 
членки и и ги доставува на банката координатор на 
Здружената банка на Хрватска. 

Член 15 
Кога банката координатор ке добие известување дека 

кредитот е одобрен, и го доставува на здружената банка 
на потпис договорот за отстапување (пренос на кредитот). 
Мегусебните права и обврски на банката координатор и 
здружената банка во врска со отстапувањето на кредитот 
се уредуваат со договор. 

Член 16 
Банката координатор ги собира девизите по отплати 

на одобрените кредити, по кои склучила финансиска кон-
венција со италијанската страна и тие средства ги користи 
за повторно давање на кредит за исти намени во соглас-
ност со чл. 10 и 11 од оваа уредба. 

Член 17 
Со парична казна од 10.000.000 до 45.000.000 динари 

ке се казни за стопански престап организација на здружен 
труд, овластена банка или друго општествено правно ли-
це: 

1) ако за избор и рангирање на развојните проекти не 
ги користи критериумите од член 2 на оваа уредба; 

2) ако девизите собрани по отплатите на одобрените 
кредити по кои се склучени финансиски конвенции не ги 
користи за давање на кредит за развојни проекти или дава 
"кредити од тие средства под услови во поглед на височи-
ната на каматната стапка различни од условите под кои е 
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склучен бенефицираниот кредит или со рок на враќање со 
кој не се обезбедува навремена отплата на кредитот (член 
8); 

3) ако средствата од стоковните кредити по бенефи-
цирани услови не ги корити за увоз на опрема, резервни 
делови, компоненти и производи што се користат во про-
изводството за извоз на конвертибилниот пазар (член 9); 

4) ако одобри кредит во валута различна од Онаа во 
која е одобрен кредитот за увоз од член 9 на оваа уредба 
или ако износот на кредитот преминува 1,500.000 САД до-
лари (чл. 10 и 11); 

5) ако одобри кредит на организација на здружен 
труд што не ги исполнува условите од член 12 на оваа 
уредба. 

За ̂ Дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд, овластената банка или друго општествено 
правно лице со парична казна од 500.000 до 2.500.000 дина-
ри. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на обајвувањето во ..Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 350 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

743. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за ратифика-

ција на Меморандумот за согласноста меѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Република Ита-
лија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените и 
дополненијата на Меморандумот постигнати со размена 
на писма од 23 јуни 1988 година (..Службен лист на СФРЈ" 
- Меѓународни договори, бр. 7/88), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА 
СОГЛАСНОСТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА 
ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИ-
НА, ЗАРАДИ УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-ТЕХНО-

ЛОШКАТА СОРАБОТКА 
1. Со оваа одлука се уредуваат начинот и постапката 

за предлагање предлози на проекти и начинот на користе-
ње на средствата одобрени со Меморандумот за соглас* 
носта меѓу СФРЈ и Република Италија. 

Предлози на проекти можат да поднесуваат научно-
истражувачки и истражувачко-развојни организации на 
здружен труд, високошколски организации (факултети и 
високи школи) преку републичките, односно покраински-
те органи на управата надлежни за работи на науката и 
технологијата, како и сојузните организации и установи 
чија дејност е битна за технолошкиот развој на Југослави-
ја. 

2. Предлозите за проектите од точка 1 на оваа одлука 
мораат да ги исполнуваат следните рпшти критериуми; 

1) да се од рамките на приоритетните правци на тех-
нолошкиот развој утврдени во Стратегијата на технолош-
киот развој на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; информационата технологија; флексибилната 
производствена технологија и роботика, технологијата на 
новите материјали, биотехнологијата, енергетската техно-
логија, ласерската технологија, нуклеарната технологија 
и космичката технологија, како и од областа на биомеди-
цинските истражувања; 

2) да не претставуваат оптоварувања за човековата 
животна и работна средина; 

3) да не се во спротивност со целите на јакнењето на 
одбранбената способност на земјата и општествената са-
мозаштита; 

4) во својот конечен разултат да создаваат можност 
за проширување на научно-технолошката и стопанската 
соработка со Италија; 

3. Субјектите од точка 1 на оваа одлука, пријавите на 
предлозите за проекти им ги поднесуваат на републичките 
и покраинските органи на управата надлежни за работи на 
науката и технологијата што тие органи ги рангираат во 
согласност со критериумите од оваа одлука. 

Сојузниот комитет зач наука, технологија и информа-
тика организира подготвување на предлози на проекти во 
сојузните организации и установи. 

4. При рангирањето на предлозите на проекти, прио-
ритет имаат проектите што : 

1) претставуваат продолжение и проширување на на-
учната, технолошката и стопанската соработка со итали-
јанскиот партнер; 

2) имаат договорен италијански партнер како учес-
ник во заедничкиот проект; 

3) сметаат на определен италијански партнер како 
можен учесник во заедничкиот проект; 

4) вклучуваат поголема сопствена партиципација; 
5) предвидуваат набавка на опрема од италијанско 

потекло; 
6) предвидуваат образование на нашите кадри во 

Италија; 
7) предвидуваат користење услуги на италијанските 

експерти; 
8) не бараат големо финансирање од италијанската 

страна (помалку од 2 милијарди италијански лири); 
9) даваат поголема гаранција за поквалитетно и ус-

пешно завршување на проектот и користење на средства-
та. 

5. Пријавата на проектот треба да ги содржи следни-
те податоци; 

А. За предлагачот: 
1) назив на предлагачот, име на задолженото'лице, 

адреса, број на телексот и број на телефонот; 
2) деловниот резултат - биланс на успехот во 1987 го-

дина (копија од оригиналот заверен од СОК); 
3) амортизација на научноистражувачката опрема во 

1987 година; 
4) вкупниот број на вработени и вработени со научно-

истражувачко или стручно звање во смисла на репуолич- . 
ките, односно покраинските прописи за звањата. 

Б. За проектот: 
(1) називот на проектот; 
(2) мотивот за засновање на проектот со оцена на сос- ^ 

тојбата кај нас и во светот во областа на која и припаѓа 
проектот (најмногу половина страница); 

(3) описот на предметот односно областа на ис-
тражување и поврзаноста со други предмети, односно об-
ласти на истражувањето (најмногу половина страница); 

(4) институцијата, седиштето и видот на дејноста, на . 
договорениот или префериран италијански учесник во 
проектот (во името на водечкиот италијански истражувач 
на заедничиот проект); 

(5) начинот на соработка со италијанскиот партнер, 
како и оцена на меѓузависноста на југословенскиот и ита-
лијанскиот дел на проектот (најмногу половина страни-
ца); 

(6) гледање на предлагачот како реализацијата на 
предложениот проект ќе влијае на продолжување на науч-
ната, технолошката и стопанската соработка со Италија; 

(7) називот, седиштето и видот на дејноста на евенту-
ални домашни организации што, покрај предлагачот, ќе 
учествуваат во проектот; 

(8) прегледот на опремата што треба да се набави од 
средства на италијанската помош за реализација на проек-
тот (назив на опремата и вредност во италијански лири), и 
тоа: 

- за опрема од италијанско потекло (или од коопера-
ција на Италија со земјите на БЕЗ); 

- за домашна опрема (пресметано во италијански ли-
ри по курсот на денот означен во формуларот од точка 7 
став 1 на оваа одлука; 

(9) височината на средствата за ангажирање на ек-
сперти; 

(10) бројот на италијански експерти и нивната специ-
јалност и ангажираност во неделите, за помош во реализа-
ција на проектот, а на сметка на средствата од италијан-
ската помош; 

(11) височината на средствата за школување и специ-
јализација на кадрите во Италија; 

(12) податоци за потребните специјализации или 
школувања на наши стручњаци во Италија (бројот, степе-
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нот на усовршување, струката, должината, периодот, уста-
новата каде што ќе биде извршена специјализацијата и 
др.), на сметка на средствата од италијанската помош; 

(13) евентуални други специфични форми на итали-
јанска помош за реализација на проектот; 

(14) план на работите до завршување на проектите 
(мрежен дијаграм) со означени главни контролни наста-
ни; 

(15) структура на работата врз проектот; 
(16) образложение на влијанието на резултатите на 

проектот на животната и работната средина на луѓето; 
(17) преземените мерки за утврдување на влијанието 

на проектот на одбранбената способност на земјата и оп-
штествената самозаштита; 

(18) рекапитулација на трошоците; 
(19) извори на средствата; 
(20) план за реализација на италијанската помош; 
(21) опис на резултатите од проектот (патентот, тех-

ничката и технолошка документација, иновациската мос-
тра или моделот, прототипот, пилотот на постројката, но-
виот генотип, резултатот од фундаментални, применети 
истражувања и ел.). 

6. Сојузниот комитет за наука, технологија и инфор-
матика го изработува образецот за единствено подготву-
вање на предлогот на проектите, што ги содржи податоци 
од точка 5 на оваа одлука и им го доставува на републич-
ките и покраинските органи на управата надлежни за ра-
боти на науката и технологијата. 

Републичките и покраинските органи на управата 
надлежни за работи на науката и технологијата во сора-
ботка со другите надлежни органи, организации и заедни-
ци што се занимаваат со научноистражувачки и со ис-
тражувачко-развојни дејности или се надлежни за работи 
на науката и технологијата го вршат изборот на проекти 
од републиките, односно од автономните покраини и ни-
вното рангирање по критериумите од оваа одлука. 

Републичките, односно покраинските органи на упра-
вата надлежни за работи на науката и технологијата до-
ставуваат листи за предлогот на проектите утврдени на 
начинот од став 2 на оваа одлука до Сојузниот комитет за 

. наука, технологија и информатика. 
7. Сојузниот комитет за наука, технологија и инфор-

матика му предлага на Сојузниот извршен совет единстве-
на листа на проектите што треба да џ ја достави на Влада-
та на Република Италија, а најмногу до вкупниот износ 
што двократно е поголем од одобрените италијански 
средства. За проектите што ќе ги предложат сојузните ор-
ганизации и установи може да се издвојат најмногу 10% од 
вкупните средства. 

Единствената листа на проектите, од став 1 на оваа 
точка, се утврдува врз основа на иновациониот потенци-
јал на републиката, односно на автономната покраина, та-
ка што вкупните средства за проекти од одделни републи-
ки, односно покраини и бројот на проекти во рамките на 
тие средства се определуваат според процентуалното уче-
ство на иновациониот потенцијал на републиката односно 
на покраината во иновациониот потенцијал на Југослави-ј а 

Иновациониот потенцијал, во смисла на став 2 од 
оваа точка, се утврдува по бројот на наставници, доктори 
на науки, магистри на науки и специјалисти и истражува-
чи, на факултети и организации и единици на научноис-
тражувачки и истражувачко-развојни дејности, според 
официјалните статистички податоци. 

Износот на средствата определен на начинот од став 
2 на оваа точка се зголемува за неразвиените републики и 
за САП Косово за 30% 

8. Проектите што и се доставуваат на Владата на Ре-
публика Италија предлагачите ги преведуваат на соодве-
тен јазик. 

9. Проектите за кои со италијанскиот партнер веќе се 
склучени договори и е затворена финансиската конструк-
ција, не можат да се предлагаат за користење на средства-
та по оваа одлука. 

10. По предлозите на проектите што му се доставени 
на Сојузниот комитет за наука, технологија и информати-
ка, во согласност со Критериумите и упатствата за вред-
нување, утврдување на приоритетите и единствено форми-
рање на предлогот на проектите за научно-технолошка 
соработка со Република Италија, што порано го утврди 
Сојузниот извршен совет, постапува во согласност со од-
редбите на оваа оттука. 

11. Во согласност со одредбите на оваа одлука се под-
готвува и се врши избор на проекти заради користење на 
дополнителни средства во рамките на научно-технолош-
ката соработка со Република Италија кои имаат ист карак-
тер и намена, како средствата од оваа одлука. 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е.п.бр. 351 
8 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарнч, е. р. 

744. 
Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ПРИ ОДОБРУВАЊЕ УВОЗ НА СТОКИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
НА ЦАРИНА, ОДНОСНО СО СНИЖЕНА СТАПКА НА 
ЦАРИНАТА ЗАРАДИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА 

ИЗВОЗ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат критерумите за одоб-

рување увоз на стоки без плаќање на царина, односно со 
снижена стапка на царина, што ќе се употребат во произ-
водството на стоки за извоз, во согласност со целите на те-
ковната економска политика утврдени во годишните резо-
луции за политиката на остварување на среднорочниот 
општествен план на Југославија за тековната година. 

Критериумите од став 1 на ов&а точка се: 
1) на увозот на суровини, репродукционен материјал 

и на делови за вградување (во натамошниот текст: стоки) 
што ќе се употребат во целост во производството на стоки 
за извоз, не се плаќа царина, под услов наплатата на изве-
зените стоки да се врши во конвертибилна валута, која 
според пропишаните рокови се внесува во земјата,'со тоа 
што вредноста на извезените стоки да е поголема за 30% 
од вредноста на стоките што се увезени за нивно произ-
водство. , 

2) на увозот на стоки по основ на договор за долго-
рочна производствена кооперација, што во целост ќе се 
употребат во производството за извоз, на увозот на стоки 
од клириншкото подрачје заради производство на стоки 
за извоз на клириншкото подрачје, на увозот на стоки за-
ради производство на стоки за извоз на клириншкото под-
рачје и на увозот на стоки заради производство на стоки 
за извоз на конвертибилното подрачје, а кој се наплатува 
со увоз на стоки, стапката на царината ќе се снижи за 50% 
од стапката на царината пропишана во Царинската тари-
фа. 

2. Организацијата на здружен труд може да увезе сто-
ки без плаќање на царина врз основа на точка 1 одредба 
под 1 на оваа одука, со тоа што за вредноста на извезените 
стоки да не го користи правото на враќање на црината и 
на увозните давачки во согласност со прописот со кој се 
уредува правото на враќање на царината и на увозните да-
вачки. 

Организацијата на здружен труд може да увезе стоки 
по снижена стапка на царината врз основа на точка 1 од-
редба под 2 на оваа одлука, со тоа што за вредноста на из-
везените стоки да оствари 50% од правото на враќање на 
царината и на другите увозни давачки. 

3. Организацијата на здружен труд е должна со бара-
њето за остварување на правото од точка 1 на оваа одлу-
ка, што му го поднесува на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите, да поднесе договор за 
склучената работа, пријава за склучениот договор за увоз 
и пријава за склучениот договор за извоз што ги заверила 
овластената банка, спецификација на стоките што се уве-
зуваат, со количините и вредностите за секои стоки поеди-
нечно, и спецификација на стоките што се извезуваат, спо-
ред тарифните броеви и тарифните ознаки на Царинската 
тарифа. 

Ако за вршење на определена надворешнотрговска 
работа е потребно одобрение или согласност од над-
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лежниот сојузен орган, со барањето се поднесува и одобре-
ние односно согласност. 

4. Функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите, во спогодба 
со функционерот што раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работите на економските односи со 
странство, а по потреба и по претходно прибавено мисле-
ње од функционерите кои раководат со други сојузни ор-
гани, донесува решение за ослободување од плаќање на 
царината односно за снижување на царината на увозот на 
стоки наменети за производство на стоки за извоз, во рок 
од 30 дена од денот на уредно поднесеното барање и доку-
ментацијата од точка 3 на оваа одлука. 

5. Евиденција за увозот и извозот на стоки по поеди-
нечно решение води Сојузната управа за царини врз осно-
ва на податоците од увозните и извозните царински декла-
рации. 

6. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлука за критериумите што ќе се 
применуваат при донесувањето на решение за рамплас-
ман („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79). 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 348 
27 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

745. 
Врз основа на член 9 од Законот за привремено огра-

ничување на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките ѕаедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачка во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/88 и 46/88), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДОЗВОЛЕНОТО 
НИВО НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ВИШОЦИТЕ НА 

ПРИХОДИ 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на дозво-
леното ниво на средствата за потрошувачка и за начинот 
на пресметка на вишоците на приходи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/88 и 49/88) во член 2 на крајот на став 1 се 
додава реченицата, која гласи: „Утврдувањето на повеќе 
односно на помалку остварените приходи од дозволеното 
ниво во односниот период на 1987 година се врши по стап-
ка на споредлив доход за период јануари-март 1987 годи-
на". 

Член 2 
Во член 3 зборовите: „30 септември и 31 декември 

1987 година и 30 јуни, 30 септември" се заменуваат со збо-
ровите: „31 август, 30 септември, 31 октомври, 30 ноември 
и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 31 август, 30 септем-
ври, 30 октомври, 30 ноември". 

Член 3 
Во член 6 став 1 зборовите: „за изградба на автопат** 

се бришат, по зборовите: „увозни давачки" се додаваат за-
пирка и зборовите: „како и за други интервенции во сто-
панството", а по зборовите: „корисниците на средства" се 
додаваат зборовите: „ - 849, и други пропишана сметки 
преку кои се финансираат односните намени." 

Член 4 
Во член 8 став 1 зборовите: „30 семптември и 31 де-

кември 1987 година и 30 јуни, 30 септември" се заменуваат 
со зборовите: „31 август, 30 септември, 31 октомври, 30 
ноември и 31 декември 1987 година и 30 јуни, 31 август, 30 
септември, 31 октомври, 30 ноември." 

Во став 2 на крајот на одредбата под 1 знакот точка и 
запирка се заменува со точка и се додава реченицата: „Во 
колоните 4 и 5 се намалува состојбата за износот на ут-
врдениот вишок на приходи за односниот период;" 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 6-7114 
28 септември 1988 година 
Белград 

Заменик 
на Сојузниот секретар за 

финансии, 
Вук Огненовиќ, е. р. 

746. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за зем-
јоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардиза-
ција пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ И ПЕКАРСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ, ТЕСТЕНИНИТЕ И БРЗО СМРЗНАТИТЕ 

ТЕСТА 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на житата, мелнички-

те и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите 
теста („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/83) во член 50 став 
1 точка 2 по зборовите: „од типот 800" се додаваат запир-
ка и зборовите: „од типот 850". 

Во став 3 по точка 3 се додава нова точка 4, која гла-
си: 

„4) брашно од типот 850 - од 0,80% до 0,90%;" 
Досегашните точ. 4 до 9 стануваат точ. 5 до 10, 

Член 2 
Во член 51, по точка 3, се додава нова точка 4, која 

гласи: 
„4) на брашно од типот „850" - до 3,2;". 
Досегашните точ. 4 до 9 стануваат точ. 5 до 10. 

Член 3 
Овој лравилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/141 
16 август 1988 година 
Белград 

747. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

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 ХАРТИЈА, 

КАРТОН И ЛЕПЕНКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за хартија, картон и лепенка кој го има следниот 
назив и ознака: 

Хартија, картон и лепенка. Натрон-
-хартија за вреќи. Технички УСЛОВИ JUS. H.N4.021 
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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 харти-
ја, картон и лепенка што ќе се произведат односно увезат 
од денот на велгувањето на овој правилник во сила. 

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

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

Бр. 07-93/148 
9 септември 1988 година Директор 
Белград на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

748. 
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 РАДИО-

КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за радиокомуникации кој го има следниот назив 
и ознака: 

Радиокомуникации. Карактеристики 
на телевизискиот испитен сигнал на вер-
тикални пруги во боја JUS. N.N6.017 

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 радио-
комуникации од денот на влегувањето на овој правилник 
во сила. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/147 * 
9 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

749. 
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 РАДИО-

ФРЕКВЕНЦИСКИ ПРЕЧКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за радиофреквенциски пречки кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Радиофреквенциски пречки. Ин-
струменти, опрема и основни методи за 
мерење на радиофреквенциски пречки во 
опсег од 10 kHz до 1000 MHz JUS. 1SLN0.908 

2) Радиофреквенциски пречки. Оп-
рема за информациона техника. Гранични 
вредности на пречките JUS. N.N0.929 

3) Радиофреквенциски пречки. Оп-
рема за информациона техника. Постапка 
за мерење на пречки JUS. N.N0.930 

4) Радиофреквенциски пречки. Тер-
мини и дефиниции JUS. N.N0.931 

5) Радиофреквенциски пречки. 
Радиофреквенциски пречки од радиоди-
фузни приемници и додатни уреди. Гра-
нични вредности , JUS. N.N0.932 

6) Радиофреквенциски пречки. 
Радиофреквенциски пречки од радиоди-
фузни приемници и додатни уреди. Мето-
ди на мерење — JUS. N.N0.933 

7) Радиофреквенциски пречки. Про-
верка на усогласеноста на граничните 
вредности при испитувања во сериско 
производство JUS. N.N0.934 

8) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатни уре-
ди. Имуност. Гранични вредности JUS. N.N0.942 

9) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатни уре-
ди. Имуност. Методи на мерење JUS. N.N0.943 

10) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатни уре-
ди. Имуност. Методи на мерење. Единица 
за спрега и нископропустлив филтер JUS. N.N0.944 

И) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатни уре-
ди. Имуност. Методи на мерење. Изработ-
ка на отворен лентест вод JUS. N.N0.945 

12) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатни уре-
ди. Имуност. Методи на мерење. Бажда-
рење на отворен лентест вод JUS. N.N0.946 

13) Радиофреквенциски пречки. 
Радиодифузни приемници и додатна уре-
ди. Имуност. Методи на мерење. Каракте-
ристики на филтерот и мрежата за понде-
рација JUS. N.N0.947 

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 и на 
радиодифузни приемници и додатни уреди што се увезува-
ат поединечно за сметка на граѓани од денот на влегува-
њето на овој правидник во сила. 

Член 4 
Со денот на велгувањето во овој правилник во сила 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Апаратура за мерење на радио-
пречки во подрачје од 100 kHz до 300 

MHz JUS. N.N0.903 
2) Упатство за мерење на полето на 

радиопречките JUS. N.N0.905 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на радиодифузијата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/63) 

3) Сузбивање на радио-опречки. Ра-
дио-опречки од радио и телевизиски при-
емници JUS. N.N0.906 

4) Сузбивање на радио-пречки. Ра-
дио-пречки од радио и телевизиски при-
емници. Методи на мерење JUS. N.N0.907 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
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областа на електрониќата и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/72). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 

од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 07-93/146 
9 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашнн Драгоевиќ, е. р. 

750. 
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 ЕЛЕКТРОН-

СКИ ЦЕВКИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за електронски цевки кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Електронски цевки. Методи за ме-
рење на електричните карактеристики на 
ТВ катодни цевки за црно-бела слика 

2) Електронски цевки. Методи за ме-
рење на електричните карактеристики на 
ТВ катодни цевки за слика во боја 

3) ТВ катодни цевки за слика во боја, 
тип 30 АХ. Механички карактеристики — 

4) ТВ катодни цевки за слика во боја, 
тип 30 АХ. Електрични карактеристики. 
Гранични вредности 

5) ТВ катодни цевки за слика во боја, 
тип 30 АХ. Услови на квалитетот 

6) ТВ катодни цевки за слика во боја, 
тип 30 АХ. Механички карактеристики на 
уклонската единица JUS. N.R1.174 

7) ТВ катодни цевки за слика во боја, 
тип 30 АХ. Електрични карактеристики 
на уклонската единица JUS. N.R1.175 

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 
електронски цевки што ќе се произведат односно увезат 
од денот на влегувањето на ОВОЈ правилник во сила. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Бр. 07-93/149 
9 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

JUS. N.R1.161 

JUS. N.R1.162 

JUS. N.R1.171 

JUS. N.R1.172 

JUS. N.R1.173 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН. 
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕН И КОНТРОЛЕН 

АЛАТ 
Член 1 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословеснките стан-
дарди за мерен и контролен алат („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/60). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/153 
16 септември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

752. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 29 септември 1988 година, донесе 

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

СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88 и 33/88) 
во точка 1 износот: „75.000" се заменува со износот: 
„110.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 1 октомври 1988 година. 
Бр. 114-46/88-013 
29 септември 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Методи Зврцинов, е. р. 

751. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот чоолтт r>o -̂rauTT n̂rrinaimia понесува 

753. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 29 септември 1988 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 трошр-
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, 
65/87, 9/88 и 33/88) во точка 1 износот: „150.000" се заме-
нува со износот: „220.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", а се применува од 1 октомври 1988 година. 
Бр. 114-47/88-013 
29 септември 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Методи Зврцинов, е. p. ^ 
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754. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,69/79, 13/83, 12/85,43/86 и 49/87) и 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 29 септември 1988 година донесе 

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

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

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРГ, бр. 9/86,44/86, 13/87,65/87,9/88 и 33/88) во точ. 1 
и 2 износот: „15.000" се заменува со износот: „22.000". 

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

Бр. 114-45/88-013 
29 септември 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, е. р. 

755. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружува-

ње во Стопанската комора на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската 
комора на Југославија на XVIII седница, одржана на 29 
септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИЦАТА И НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на основицата и на 

стапката на придонесот на Стопанската комора на Југо-
славија за 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/88) 
во точка 1 бројот: „0,782", се заменува со бројот: „0,704". 

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

Број: 0210/190а 
29 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на 

Стопанската комора на 
Југославија, 

Војо Крешиќ, е. р. 

756. 
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА КОВАНИТЕ ПАРИ 

ВО АПОЕНИ ОД 10, 20, 50 И 100 ДИНАРИ 
1 папи ро апоени од 10, 20, 50 и 100 динари 

се изработени од легура која се состои од: 75% бакар, 4% 
никел и 21% цинк. 

2. Одделните апоени на ковани пари од точка 1 на 
оваа одлука ја имаат следната маса и пречник, и тоа: 

1) апоенот од 10 динари - маса 2,5 g и пречник 17 mm; 
2) апоенот од 20 динари - маса 3,2 g и пречник 19 mm; 
3) апоенот од 50 динари - маса 3,9 g и пречник 21 mm; 
4) апоенот од 100 динари - маса 5,4 g и пречник 24 

mm. 
Дозволено е отстапување од масата на секое одделно 

парче ковани пари до 5% над или под тежините наведени 
во став 1 на оваа точка. 

3. Изгледот од лицето на сите апоени на кованите па-
ри од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е 
грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, околу грбот кружно е испишан називот: „СФР Југо-
славија", со кирилица и латиница, а сето заедно е компо-
нирано во квадратна површина која со своите агли ја до-
пира рамковната линија на парите. Под грбот, во просто-
рот меѓу квадратот и рамковната линија на парите, стои 

* годината на ковањето. 
4. Изгледот од грбот на сите апоени на кованите пари 

од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината е број-
ната ознака на вредноста вкомпонирана во квадратна по-
вршина. Во просторите меѓу квадратот и рамковната ли-
нија се испишани зборовите: „линара" со кирилица и ла-
тиница, „динарјев" со латиница и „динари" со кирилица. 

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

О. бр. 102 
26 септември 1988 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, е. р. 

757. 
Врз основа на член 6а став 3 од Законот за статистич-

ките истражувања од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/73, 9/76 и 63/86), директорот на Со-
јузниот завод за здравствена заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРДИ ЗА 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИС-
ПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА 

ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
1. Со ова решение се утврдуваат единствените старе-

чки стандарди (методолошки основи на истражувањето, 
организација на истражувањето) и инструменти за спрове-
дување на истражувањето,за годишниот извештај за 
здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба чиишто содржини се ут-
врдени со Програмата на статистичките истражувања од 
интерес за целата земја за периодот од 1986 до 1990 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 76/85) оддел Статистика 
во областа на здравството, точка 7. 

2. Единствените статистички стандарди за спроведу-
вање на статистичкото истражување, од точка 1 на ова ре-
шение, се отпечатени кон ова решение и се негов составен 
дел. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Бр. 2/22 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, 

д-р Бранко Почек, е. р. 
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I. МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

!• Цел и предмет на истражувањето 
Со годишниот извештај за здравствената исправност 

на животните намирници и на предметите за општа упот-
реба се обезбедуваат основните податоци врз основа на 
кои може да се даде оцена за намирниците од домашно 
производство што ги користи населението во прометот за 
ioa каква е хигенската исправност на намирниците што 

се увезуваат. Веродостојноста на оцената е дотолку пого-
лема доколку е поголем бројот на мострите, што повеќе 
има релевантни показатели и што е поголема територија-
та од која се земаат мостри. 

Податоците собрани со ова истражување се к о р и с т 
за: 

1) следење и проучување на здравствената исправ-
ност на намирниците и на предметите за општа употреба 
во интерес за обезбедување и унапредување на квалитетот 
и во интерес за заштита на потрошувачите од болести и 
хемиски агенси што се пренесуваат по тој пат; 

2) оцена на спроведувањето на пропишаниот систем 
за контрола на здравствената исправност на намирниците 
и на предметите за општа употреба на нивото на општи-
на, CP, САП и СФРЈ; 

3) унапредување на нормативите со кои ќе се гаран-
тира максимална заштита на здравјето на луѓето. 

Податоците од ова истражување им служат на струч-
ните институции во областа на здравството и на други ин-
ституции што се занимаваат со .проучување и анализа на 
здравствената состојба на населението, здравствената ис-
правност на намирниците и на предметите за општа упот-
реба и на органите на управата надлежни за спроведува-
ње на здравствениот надзор над животните намирници и 
на предметите за општа употреба. 

2. Содржина на истражувањето 
Со ова истражување се собираат податоци за: 
1) кадровската структура на работиниците вработени 

во лаборатории на здравствени работни организации или 
во лаборатории на други организации што се занимаваат 
со проблематиката на животните намирници и на предме-
тите за општа употреба (врз основа на тие податоци се за-
клучува колку лабораториите стручно се оспособени за из-
ведување на се посложените хемиски испитувања, како 
што се пестициди, метали, хормони, микотоксини, анти-
биотици и други); 

2) микробиолошката исправност на намирниците и 
на предметите за општа употреба од домашно производ-
ство по основните групи на тие производи, и тоа: во ин-
дустриското производство, прометот и занаетчиството; 

3) микробиолошката исправност на намирниците и 
на предметите за општа употреба од увоз по основните 
групи на тие производи што се испитуваат; 

4) хемиската исправност на намирниците од домаш-
но производство по основните групи на намирници чии-
што мостри се земени во индустриското производство, во 
прометот и во занаетчиското производство; 

5) хемиската исправност на намирниците од увоз по 
основните групи намирници што се анализирани во лабо-
раторииве; 

6) хемиската исправност на предметите за општа 
употреба од домашно производство, по основните групи 
на тие производи, чиишто мостри се земени во индустрис-
ко производство, во прометот и во занаетчиското произ-
водство; 

7) хемиската исправност на предметите за општа 
употреба што се увезуваат. 

3. Единица на истражување (посматрање) 
Единица на истражување е секоја мостра на намирни-

ца и на предмети за општа употреба испитувана во лабо-
ратории на здравствени организации и други овластени 
организации на здружен труд заради утврдување на здрав-
ствената исправност. 

Мострите што и се доставуваат на лабораторијата 
претставуваат репрезентативна мостра на стоките што 
треба да се испитаат и што ги произвел еден произведу-
вач, која ечво еднообразно пакување, има исти ознаки, ис-
товремено е испорачана и има униформен квалитет. 

Постапката за земање мостри на намирници и на 
предмети за општа употреба е утврдена во Упатството за 

начинот на земање мостри за вршење анализи и суперана-
лизи на намирници и предмети за општа употреба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/78). 

Со измените и дополненијата на Законот за здрав-
ствената исправност на животните намирници и на пред-
метите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/85), е нормиран бројот на мостри што треба да се ана-

л и з и р а на 1.000 жители, па е создаден основен принцип за 
изработка на систематска контрола за здравствената ис-
правност на прехранбените производи. 

4. Извештајни единици 
Извештај за здравствената исправност на намирни-

ците и на предметите за општа употреба поднесуваат 
здравствените и други организации надвор од здравство-
то, кои врз основа на републичките и покраинските пропи-
си се овластени за вршење и испитување (анализа) на 
здравствената исправност на животните намирници и на 
предметите за општа употреба. 

5. Собирање на податоци (метод, време, извора) 
Тримесечен извештај за здравствената исправност на 

животните намирници и на предметите за општа употреба 
извештајните единици му доставуваат на регионалниот 
завод за здравствена заштита, односно на надлежната ста-
тистичка организација во областа на здравството за таа 
територија. Регионалните Заводи му доставуваат по-
датоци на републичкиот или на покраинскиот завод за 
здравствена заштита. Податоци се даваат со состојбата 
до: 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември. 

Републичките и покраинските заводи за здравствена 
заштита му доставуваат збирен извештај на Сојузниот за-
вод за здравствена заштита до 30 арпил во календарската 
година за претходната година. 

Извор на податоци за составување на извештај се 
книгите, протоколите или другите средства за водење на 
евиденција определена со прописи на надлежниот репуб-
лички, односно покраински орган. 

6. Дефиниции на основните поими и обележја 
Под животна намирница се подразбира се што се 

упоребува за храна или пијалак во преработена или непре-
работена состојба, како и зачини, бои и сите други мате-
рии што им се додаваат на намирниците заради конзерви-
рање, подобрување на изгледот, вкусот или мирисот, збо-
гатување или постигање на некое друго својство. 

Под предмети за општа употреба се подразбираат: 
садови, прибор и амбалажа за намирниците; детски играч-
ки; средства за одржување на лична хигиена, нега и разу-
бавување на лицето и телото; средства за одржување на 
чистотија во домаќинството; тутун, тутунски преработки 
и прибор за пушење. 

Под намирници и предмети за општа употреба од до-
машно производство се подразбираат освен домашните 
производи, и намирниците и предметите за општа употре-
ба што се увезени, а се земени од објектите на малопро-
дажната мрежа и од магацините на готови стоки. 

Под намирници и предмети за општа употреба од 
увоз, се подразбираат намирници и предмети за општа 
употреба увезени во нашата земја, кои под санитарен над-
зор на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
здравството, преку сојузните санитарни инспектори, земе-
ни на границата на СФРЈ. 

Под мостра се подразбира определена количина на-
мирници или предмети за општа употреба што е доволна 
за вршење на определени микробиолошки или хемиски 
анализи. Најмалата количина од мострата на одделни на-
мирници и најмалата количина од одделна мостра на 
предмети за општа употреба е определена во Упатството 
за начинот на земање мостри за вршење анализи и супер-
анализи на намирници и предмети за општа употрба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/78). 

Вид на намирници и предмети за општа употреба 
Одделни групи намирници и предмети за општа 

употреба од ред. бр. 1 до 24 во претколоната на табелите 
2, 3, 4 и 5 опфаќаат: 

1) млеко: сурово, пастеризирано, стерилизирано, ва-
рено; 
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2) производи од млеко: кисело млеко и јогурт, млеч-
ни напитоци и ферментирани млечни напитоци, згуснато 
млеко, млеко во прав, павлака, млечна маст од сурутка, 
путер, масло, кајмак, сирење, сурутка и сурутка во прав, 
млечен пудинг, млечен крем и др.; 

3) месо: сурово месо, мелено сурово месо, обликува-
но мелено сурово месо, замрзнато месо, (добиток, кокош-
ки и дивеч); 

4) производи од месо: трајни колбаси, полутрајни 
колбаси, варени колбаси, колбаси за печење, варени колба-
си, конзерви од месо, јадења во лименки, (конзерви произ-
ведени од месо, дроб или производи од месо, со зеленчук 
или без зеленчук, јајца и други додатни состојки) колбаси 
во лименки, готови замрзнати јадења, (термички обрабо-
тени и замрзнати производи добиени од сите зидови месо, 
освен месо од чапункари, дроб или производи од месо, со 
зеленчук или без зеленчук или други намирници од живо-
тинско или растително потекло и додатни состојки), суво-
меснати производи, сланина и слично; 

5) риби, школки и ракови: морска и слатководна ри-
ба, ракови, школкари и морски ежови, жаби, желки, 
полжави, замрзната риба и слично; 

6) производи од риба: рибини конзерви, рибини полу-
конзерви, чадена риба, сушена риба, производи од ракови, 
школкари и морски ежови, прозводи од жаби, желки и 
полжави и слично; 

7) јајца и производи од јајца: јајца во лушпа, јајца во 
прав и замрзнати кршени јаЈца; 

8) жита, легуминози и бранша: пченица, 'рж, јачмен, 
овес, пченка, ориз, просо, сочиво, соја, грав во зрно и ни-
вни мелнички производи итн; 

9) леб, тестенини и кекс: разни видови леб и печива, 
тестенини без додаток и слични производи како што се: 
листови за пити, млинци, смеши за похување на месо и ри-
ба, чајно печиво, полнет кекс, медењаци, вафел производи, 
трајни солени печива итн.; 

10) колачиња: бисквити, масни бисквити, колачиња 
од кисело тесто, колачиња од лиснато тесто, трајни слат-
ки колачи, слатки итн; 

11) шеќер, бонбони, чоколада и мед: конзумен шеќер, 
скроб и производи од скроб, бонбонски прозводи, крем-
-пире производи, какао-производи и мед; 

12) детска храна и диететски намирници - наменети 
за исхрана на лица кај кои е изменет или растроен нор-
малниот процес на асимилацијата или метаболизмот или 
исхрана на лица кај кои е потребно да се постигне опреде-
лено дејство со контролирана употреба на намирници, а 
што поради посебен состав или изменети физички, хемис-
ки, биолошки или други својства во процесот на прозвод-
ството битно се разликуваат од другите намирници од ист 
вид, согласно со Правилникот за условите во поглед на 
здравствената исправност на диететските намирници што 
можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/85); 

13) овошје и прозводи од овошје: плодови од различ-
ни видови овошки - од умерено топлиот, суптропскиот и 
тропскиот појас, замрзнато овошје, пастеризирано овош-
је, овошен сок, овошен сируп, компот, слатко, цем, марме-
лада, пекмез, овошно желе, кандирано овошје, сушено 
овошје, други производи од овошје, пектински препарати 
итн.; 

14) зеленчук и производи од зеленчук: плодови и дру-
ги делови за јадења од градинарски растенија, како што се 
лисја, главици, луковици, кртоли, корења, мешунки и стеб-
ло наменето за човечка исхрана, печурки, замрзнат зелен-
чук, стерилизиран зеленчук, пастеризиран зеленчук, мари-
ниран зеленчук, сушен зеленчук, други производи од зе-
ленчук, печурки, конзервирани, со топлота, маринарни пе-
чурки, сушени печурки и други производи од печурки и 
слично; 

15) масти и масла: животински и растителни масла, 
маргарин, мајонез и производи слични на мајонезот; 

16) адитиви и мирудин што им се додаваат на пре-
хранбените производи заради продолжување на нивното 
траење, односно одржување и подобрување на биолошка-
та вредност, за подобар изглед, вкус и мирис и полесна 
технолошка постапка при производството или употреба-
та. Како адитиви се сметаат: средствата за конзервирање, 
антиоксиданси, синергисти, бои за бојосување на прехран-
бени производи, вештачки средства за засладување, аро-
ми, емулгатори, биолошки активни супстанци, средства за 

врзување и згрутчување, како и средства за спречување на 
згрутчување. 

Мирудин се производи од растително потекло со 
својствен мирис и вкус што им се додаваат на прехранбе-
ните производи и на пијалаци заради подобрување на ни-
вниот мирис и вкус или заради подобра сварливост, како 
што се црн пипер, цимет, ловор, ким, лук и кромид, синап, 
шафран, мускатово оревче, магдонос, рузмарин, ванила и д р ' ^ 

Во оваа група намирници ќе се распоредат: сенф, на-
триум-глутаминат, кујнска сол, сол за саламурење, кон-
центрати за супа, пекарски квасец, прашок за печиво, пра-
шок за пудинг, оцет и разблажена десетпроцентна оцетна 
киселина; 

17) кафе, какао и чаеви: сурово, пржено и мелено ка-
фе, сурогати од кафе, какао зрна, чај (кинески, руски, јава, 
индиски, цејлонски и ел.), домашен чај од суво овошје, ши-
пинка зеленчук, лисја од капинка, јаготки и малинки и од 
други растенија и мешаница од домашен чај; 

18) алкохолни пијалаци: природна ракија, жестоки 
алкохолни пијалаци, ликери, други алкохолни пијалаци и 
пиво; 

19) безалкохолни пијалаци: безалкохолно пиво, ос-
вежителни газирани безалкохолни пијалаци, ароматизира-
ни сирупи, сода вода, мраз кој служи за непосредна потро-
шувачка или доаѓа во непосреден допир со намирници; 

20) сладолед: млечен сладолед, млечен сладолед со 
јајца, крем сладолед, крем сладолед со јајца, сладолед од 
павлака, сладолед од павлака со јајца, овошен сладолед, 
ароматизиран сладолед, овошен крем-сладолед, аромати-
зиран крем сладолед, сладолед за дијабетичари; 

21) готови јадења - производи до месо и дроб со или 
без додатоци, како и производи од намирници од расти-
телно потекло со додаток или без додаток на месо (тер-
мички обработени) во ресторани и други објекти: 

22) друго: намирници што според овој состав не 
можат да се сместат во никоја друга група намирници на 
пример: сирила, млекарска култура, прашок за сладолед и др.; 

23) садови и прибор за еднократна употреба - пред-
мети за општа употреба што пред употребата не се чис-
тат, не се мијат, не се дезинфикуваат ниту се стерилизира-
ат. 

Групите предмети за општа употреба прикажани во 
табелите 6 и 7 опфаќаат: 

1) садови и прибор за животни намирници: метални 
садови и прибор, емајлирани, глинени, керамички, порце-
лански и стаклени садови и прибор, цементни и дрвени са-
дови и прибор, прибор од текстил и садови и прибор од 
вештачки маси; 

2) амбалажа за животни намирници - амбалажа од 
метал, вештачки маси, хартија, стакло дрво и текстил; 

3) средства за одржување на лична хигиена, нега и 
разубавување на лицето и телото: средства за чистење и 
нега на забите и усната празнина, разубавување и бојосу-
вање на усните, очите, интимна хигиена, нега и заштита 
на кожата, бојосување и разубавување на лицето и телото 
и парфимирање, дезодоранси и анти перел иранси за миење 
и чистење на лицето и телото, бричење и депилација, мие-
ње и нега на косата, бојосување и разубавување на нокти-
те, бојосување и разубавување на косата; 

4) средства за одржување на чистота во домаќинство-
то: средства за миење и облагородување на текстил, сред-
ства за миење и чистење на тврди површини, средства за 
миење и чистење на садови и прибор за јадење и апарати 
за домаќинство, средства за чистење на обувки, кожни 
предмети и дамки од текстил, средства за дезинфекција и 
дезинсекција во домаќинството и освежувачи на просто-
рии; 

5) тутунски преработки: цигари, цигарилоси, цигари, 
сечени (режани) тутун за луле, тутун за џвакан^, (ивака-
неа) и тутун за шмркање (бурмут). 

Индустриско производство (табели 2, 4 и 6) 
Под индустриско производство се подразбира зема-

ње на мостри од намирници или од предмети за општа 
употреба од објекти за индустриско производство во раз-
ни фази на технолошкиот процес, како и земање од мага-
цини мостри на готови производи, подготвени за пазарот. 
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Промет (тарели 2, 4 и 6) 
Под промет се подразбира земање на мостри од на-

мирници или од предмети за општа употреба од објекти 
на далопродажна мрежа, како што се самопослуги, објек-
ти за општествена исхрана, (куински блок, трпезариски 
блок), пазари итн. 

Занаетчиско производство (табели 2, 4 и 6) ' 
Под занаетчиско производство се подразбира земање 

на намирници и предмети за општа употреба од објекти 
на малопродажбата, но произведени од индивидуални 
производители или од самостојни приватни занаетчии. 

Условно употребливи мостри (табела 2) 
Тоа се мостри во кои се најдени бактериски видови 

чие присуство не е дозволено во намирниците, но кои има-
ат непроменети органолептички својства, па поради тоа 
можат да се обработуваат, односно употребуваат како су-
ровина за производство на други намирници, согласно со 
Правилникот за условите во поглед на микробиолошкага 
исправност на кои мораат да им одговараат животните 
намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/83). 

Состав (табела 4) 
Под состав се подразбира испитување на содржината 

на основни, хранливи и заштитни состојки во животните 
намирници, во согласност со прописите за квалитетот на 
такви намирници, што се донесуваат врз основа на Зако-
нот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/88). 

Состав (табела 6) 
Под состав се подразбира хемиското определување 

на дозволени или недозволени супстанции во предметите 
за општа употреба во согласност со правилникот за усло-
вите во поглед на здравствената исправност на предмети-
те за општа употреба што можат да се пуштаат во промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/83). 

Вкупна миграција (табели 6 и 7) 
Под вкупна миграција се подразбира определување 

на вкупно растворливи органски и неоргански супстанции 
од предметите за општа употреба. 

Специфична миграција (табели 6 и 7) 
Под специфична миграција се подразбира определу-

вањето на поединечно растворливи токсични супстанции, 
освен метали од предметите за општа употреба. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

1. Органи за спроведување на истражувањето и нивните 
обврски 

Во подготовката и спроведувањето на статистичкото 
истражување на Извештајот за здравствената исправност 
на животните намирници и на предметите за општа упот-
реба учествуваат Сојузниот завод за здравствена заштита 
и републичките и покраинските заводи за здравствена за-
штита. 

Сојузниот завод за здравствена заштита ги изработу-
ва методологијата и инструментите за спроведување на 
истржаувањето за целата земја; ги обработува податоците 
за Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 
ги објавува податоците од истражувањето; им доставува 
податоци на меѓународните организации и на други земји 
Брз основа на утврдените обврски. 

Републичките и покраинските заводи за здравствена 
заштита се грижат за спроведување на истражувањето на 
својата територија. За таа цел ги вршат и следните рабо-
ти: учестуваат во изработка на методологијата, составува-
ат адресар на извештајните единици; контролираат дали 
сите единици доставиле извештај; ја контролираат точ-
носта и потполноста на податоците во извештајот; вршат 
логичка контрола на податоците; ги исправаат податоци-
те и ги обработуваат на нивото на својата територија (ре-
публиката, односно покраината). 

2. Обработка на податоци и ставање на располагање 
Во републичките и покраинските заводи за здравстве-

на заштита се обработуваат податоци за подрачјата на ре-

публиките, односно на покраините, а во Сојузниот завод 
за здравствена заштита - податоци за Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Резултатите од обработката на податоците од ис-
тражувањето, во форма на табели, Сојузниот завод за 
здравствена заштита ги публикува во својата годишна 
публикација - Статистички годишник за народното здрав-
је и здравствената заштита во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИЦИ И 

ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Табела 1. Организациони единици и кадри 
Во претколоната на оваа табела се запишува типот 

на лабораторијата на организацијата на здружен труд, во 
здравството или надвор од здравството, која врши бакте-
риолошки или хемиски испитувања на намирници и пред-
мети за општа употреба. 

Заглавието на оваа табела се однесува на работници-
те со висока стручна подготовка (колони 1 до 12), со виша 
стручна подготовка (колони 13 и 14) и со средна стручна 
подготовка (колони 15 и 16). 

Висока стручна подготовка (колони / до 12) 
Овие колони даваат преглед на работниците по про-

фили, што работат во лаборатории за испитување на хиги-
енската исправност на намирници и предмети за општа 
употреба. 

Вкупно (колона 1) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на работ-

ниците со висока стручна подготовка, без оглед на тоа да-
ли се специјалисти или не. Овој податок се добива со соби-
рање на податоците од колоните 3, 5, 7, 9 и И. 

Вкупно - од тоа специјалисти (колона 2) 
Во оваа колона се запишува бројот на работниците 

со висока стручна подготовка што се специјалисти од од-
редена гранка на медицината (микробиолози) или некои 
други специјалности (санитарни хемичари, токсиколози и 
др.). Овој податок се добива со собирање на податоците 
од колоните 4, 6, 8, 10 и 12. 

Лекари, ветеринари, хеми пари, фармацевти и други -
вкупно (колони 3, 5, 7, 9 и 11) 

Во овие колони се запишува вкупниот број на лекари 
(колона 3), ветеринари (колона 5), хемичари (колона 7), 
фармацевти (колона 9) и други работници со висока струч-
на подготовка, како што се биолози, агрономи, технолози 
итн. (колона 11) без оглед на тоа дали се специјалисти или 
не. 

Лекари, ветеринари, хемичари и фармацевти - од тоа спе-
цијалисти (колони 4, 6, 8, 10 и 12) 

Во овие колони се запишува вкупниот број на: лекари 
специјалисти, микробиолози (колони 4 и 6); дипломирани 
хемичари-специјалисти санитарни хемичари, токсиколози 
и др. (колона 8); дипломирани фармацевти специјалисти 
(колона 10); биолози специјалисти микробиолози, дипло-
мирани агрономи и технолози специјалисти, што работат 
на испитување на здравствената исправност на намирни-
ци и предмети за општа употреба (колона 12). 

Виша стручна подготовка - вкупно техничари (колона 13) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на техни-

чари со виша подготовка. 

Виша стручна подготовка - од тоа здравствени техничари 
(колона 14) 

Во оваа колона се запишува бројот на здравствените 
техничари со завршена виша стручна подготовка. 

Средна стручна подготовка - вкупно техничари (ко-
лона 15) 
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Во оваа колона се запишува вкупниот број на работ-
ници-со завршено средно медицинско, хемиско или некое 
друго средно училиште. 

Средна стручна подготовка - од тоа здравствени технича-
ри (колона 16) 

Во оваа колона се запишува вкупниот број на здрав-
ствени техничари со завршена средна стручна подготовка. 

Табела 2. Микробиолошка исправност на намирници и 
предмети за општа употреба од домашно производство 

Претколоната на оваа табела се однесува на намир-
ници, кои по сличноста на својот биолошки состав се рас-
поредени во групи. На крајот на претколоната, под ред. 
бр. 23 и 24 се наоѓаат две групи предмети за општа упот-
реба, чии микробиолошки стандарди имаат досега закон-
ска подлога. Во оваа табела се распоредуваат и намирни-
ци и предмети за општа употреба од увоз, за кои се земени 
мостри од објекти на малопродажна мрежа. 

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот 
број прегледани мостри од индустриско производство, 
промет и занаетчиство и на нивната хигиенска исправност 
и неисправност, утврдена врз основа на извршената бакте-
риолошка идентификација. 

Број на прегледаните мостри -вкупно (колони /, 9 и 17) 
Во овие колони се запишува вкупниот број на мос-

трите на намирници и предмети за општа употреба што се 
мострирани во објекти за индустриско производство (ко-
лона 1), од објекти на малопродажна мрежа (колона 9) и 
од објекти на индивидуални производители и самостојни 
приватни занаетчии (колона 17). 

Број на прегледаните мостри - бројот не одговара (коло-
ни 2, 10 и 18) 

Во овие колони се запишува вкупниот број на мос-
трите што не им одговараат на бараните бактериолошки 
стандарди, а мострите се земени во објекти: за индустрис-
ко производство (колона 2), промет (колона 10) и занает-
чиство (колона 18). 

Број на прегледаните мостри - условно употребливи (ко-
лони 3, II и 19) 

Во овие колони се запишува вкупниот број на мос-
трите чиј бактериолошки наод укажува дека таквите на-
мирници можат да се употребуваат само како суровини за 
производство на други намирници, а зависно од местото 
на мострнрањето се распоредуваат во колоните 3, 11 и 19. 

Неисправни мостри поради наод на - салмонела (ко-
лони 4, 12 и 20), коагулаза на позитивни стафилококи (ко-
лони 5, 13 и 21), квасници и мувла (колони 6, 14 и 22), ин-
секти и паразити (колони 7,15 и 23) и друго (колони 8, 16 и 
24). 

ѕ Во овие колони се запишува вкупниот број на мос-
трите за кои е утврдено дека се неисправни поради наод 
на наведените микроорганизми, зависно од местото на кое 
е земена мострата (индустриско производство, промет, за-
наетчиство). Податоците се запишуваат во соодветните 
колони. Неисправните мостри поради наод на поголем 
број микроорганизми, сулфиторедукувачки клостридии, 
протеус-вид, ешерихија коли и др. се распоредуваат во ко-
лоните 8, 16 и 24. 

Табела 3. Микробиолошка исправност на намирници и 
предмети за општа употреба од увоз 

Во оваа табела се внесуваат резултатите од микроби-
олошките анализи на намирници и предмети за општа 
употреба, што се увезуваат, а на лабораториски испитува-
ња ги доставила Сојузната санитарна инспекција. Табела-
та се пополнува на ист начин како што е објаснето за 
идентичните обележја во табелата 2. 

Табела 4. Хемиска исправност на намирници од домашно 
производство 5 

Претколоната на оваа табела се однесува на намир-
ници што по сличноста на својот биолошки состав се рас-

поредени во групи, а потоа на резултатите од анализира-
ните мостри. 

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот 
број хемиски анализирани мостри и, од тој број, на бројот 
на мострите што не им одговара на одредбите од пропи-
сите за здравствената исправност на намирници и на бара-
њата на прописите за квалитетот на намирниците; на мес-
тото на мострирањето на намирниците (колони 2 до 4) и 
на-видовите хемиски супстанции анализирани во тие мос-
три (колони 5 до 17). 

Број на прегледаните мостри - вкупно (колона 1) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те на намирниците анализирани во хемиски лаборатории 
и, од тој број, бројот на мострите за кои е утврдено дека 
не им одговараат на пропишаните услови за здравствена-
та исправност на намирниците и за пропишаните услови 
за квалитетот. Податокот се добива со собирање на пода-
тоците на колоните 2,3 и 4. 

Број на прегледаните мостри - од индустриско про-
изводство - од промет - од занаетчиско производство (ко-
лони 2, 3 и 4). 

Во овие колони се запишува бројот на прегледаните 
мостри и, од тој број, бројот на неисправните мостри рас-
поредени според местото од кое се земени мострите на на-
мирниците на преглед. 

Пестициди (колона 5) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те на анализирани пестициди и, од тој број, бројот на мос-
трите кај кои содржината на еден или повеќе пестициди е 
утврдена над дозволеното ниво. 

Адитиви (колона 6) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те во кои е анализирана содржината на адитиви и, од тој 
број, бројот на мострите во кои е најдена недозволена ко-
личина на адитиви или адитиви недозволени во производ-
ството на тој вид намирници. 

Антибиотици (колона 7) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите во 

кои е испитувана содржината на антибиотиците и, од тој 
број, бројот на мострите во кои содржината на антибиоти-
ци е докажана со пропишаните или признати методи. Во 
оваа колона се запишува за намирници од животинско по-
текло и бројот на мострите анализирани на сулфонамиди 
и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината на 
сулфонамиди ја преминувала пропишаната концентраци-
ја. 

Хормони (колона 8) 
Во оваа колона за намирници од животинско потекло 

се запишува вкупниот број на мострите анализирани на 
хормони и на супстанции со хормонално дејство и, од тој 
број, бројот на мострите во кои содржината на тие суп-
станции е докажана со пропишаните или признати мето-
ди. 

Микотоксини (колона 9) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те на намирници анализирани на микотоксини (алфаток-
сини Вј С.), и др. и, од тој број, бројот на мострите кај кои 
е утврдено дека содржат алфатоксини над препишаната 
норма. 

р 
Метали и неметали - вкупно (колона 10) 

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-
те на намирници во кои е испитувана содржината на едејн 
или повеќе метали или неметали и, од тој број, бројот на 
мострите во кои содржината на метали или неметали ја 
преминувала пропишаната концентрација. 
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Олово, кадмиум, жива и арсен (колони / / , 12, 13 и 14) 
Во овие колони се запишува, посебно за секој метал 

или неметал, вкупниот број на анализираните мостри и, 
од тој број, вкупниот број на мостри во кои содржината на 
наведените параметри ја преминувала максимално дозво-
лената Јсонцентрација (МДК). 

Состав (колона 15) 
Во ораа колона се запишува бројот на мострите кај 

кои е испитувана содржината на основните хранливи и за-
штитни состојки и, од тој број, бројот на мострите што не 
содржат хранливи и заштитни состојки во количините оп-
ределени со прописите за квалитетот на таквите намирни-
ци, а на кои поради тоа им е намалена биолошката вред-
ност. 

Органолептички својства (колона 16) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите кај 

кои е определувана здравствената исправност на намир-
ниците врз основа на органолептички преглед и, од тој 
број, бројот на мострите чија што боја, изглед, мирис и 
вкус, поради хемиските, микробиолошките или другите 
процеси, се толку изменети што не им одговараат на про-
пишаните услови. 

Друго (колона 17) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те во кои се анализирани сите други хемиски супстанции 
што не можат да се распоредат во ниеден друг вид испиту-
вања и, од тој број, бројот на мострите во кои содржината 
на другите хемиски супстанции не им одговара на барани-
те нормативи. 

Табела 5. Хемиска исправност на намирници од увоз 
Табелата се пополнува на ист начин како што е објас-

нето за идентичните обележја на табелата 4. 

Табела 6. Хемиска исправност на предмети за општа упот-
реба од домашно производство 

Претколоната на оваа табела се однесува на групата 
предмети за општа употреба, како што е дадено во Пра-
вилникот за условите во поглед на здравствената исправ-
ност на предметите за општа употреба што можат да се 
пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/83) и 
на резултатите од анализираните мостри. 

Заглавието на оваа табела се однесува на вкупниот 
број анализирани мостри и, од тој број, на бројот на неис-
правните мостри (колона 1); на местото од кое се земени 
мострите на преглед (колони 2, 3 и 4); и на видот поеди-
нечни показатели на здравствената исправност на испиту-
ваните мостри (колони 5 40 16). 

Број на прегледаните мостри на предмети за општа 
употреба - вкупно (колона 1) 

Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-
те доставени во хемиската лабораторија заради испитува-
ње на здравствената исправност и бројот на мострите што 
не им одговараат на пропишаните услови поради еден 
или повеќе параметри наведени во заглавието од табела-
та. Податокот се добива со собирање на колоните 2,3 и 4. 

^Број на прегледаните мостри на предмети за општа упот-
реба - од индустриско производство - од промет, и од за-

наетчиско производство (колона 2, 3 и 4) 
Во овие колони се запишува бројот на прегледаните 

мостри и, од тој број, бројот на мострите што не им одго-
вараат на пропишаните хемиски стандарди, а според мес-
тото на мострирањето се распоредуваат во за тоа назначе-
ните колони. 

Состав (колона 5) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те вѓо кои е испитувана содржината на дозволените или не-
дозволените супстанции, а во согласност со одредбите од 
Правилникот за условите во поглед на здравствената ис-
правност на предметите за општа употреба што можат да 

се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/83), како и бројот на мострите во кои е докажано ко-
ристење на недозволени супстанции или присуство на до-
зволени супстанции над максимално дозволените концен-
трации. 

Органолептички својства (колона 6) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те со кои се определувани изгледот, бојата, мирисот, вку-
сот (гума) и однесувањето на предметите за општа упот-
реба при тестирањето (на пр. отпорност на материјалот 
или бојата спрема модел-растворот и отпаѓање на длакич-
ки од детски играчки), како и бројот на мострите чии орга-
нолептички својства не им одговараат на пропишаните ус-
лови. 

рН вредност (колона 7) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите со 

кои е определувана концентрацијата на водородните јони, 
и тоа за групите: средства за одржување на лична хигиена, 
нега и разубавување на лицето и телото и средства за 
одржување на чистотија во домаќинството, како и бројот 
на мострите во кои е утврдено дека рН вредноста не им 
одговара на бараните нормативи. 

Вкупна миграција (колона 8) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите во 

кои се анализирани вкупните растворливи органски и не-
органски супстанции во тест со раствори и, од тој број, 
бројот на мострите во кои е утврдено отпуштањето на тие 
супстанции над пропишаната норма. 

Специфична миграција (колона 9) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите во 

кои се анализирани поединечни растворливи токсични 
супстанции, освен метали и, од тој број, бројот на мостри-
те во кои е утврдено отпуштање на токсични супстанции, 
освен метали, над МДК. 

Метали и неметали - вкупно (колона 10) 
Во оваа колона се запишува вкупниот број на мостри-

те во кои е анализирана содржината и/или отпуштањето 
на метали и неметали и, од тој број, бројот на мострите во 
кои е утврдена содржина и/или отпуштањето на метали и 
неметали над МДК. 

Олово, кадмиум, жива и арсен (колони 11 до 14) 
Во колоните 11, 12, 13 и 14 се запишува бројот на мос-

трите кај кои е определувана содржината и/или специфич-
ната миграција за секој поединечно наведен метал или не-
метал и, од тој број, бројот на мострите во кои е утврдена 
содржината и/или отпуштањето на секој поединечен ме-
тал или неметал над МДК. 

Пестициди (колона 15) 
. Во оваа колона, во рубриката Тутунски преработки, 

се запишува бројот на мострите во кои се испитувани пес-
ти цидите, а под тоа - бројот на мострите во кои е утврде-
но дека содржината на пестициди е над максимално до-
зволените концентрации. 

Друго (колона 16) 
Во оваа колона се запишува бројот на мострите во 

кои се вршени сите други хемиски испитувања што не 
можат да се распоредат во ниедна друга колона и, од ЈОЈ 
број, бројот на .мострите во кои наодот на сите други хе-
миски супстанции, освен параметрите на колоните од 5 до 
15, не им одговара на пропишаните нормативи. 

Табела 7. Хемиска исправност на предмети за општа 
употреба од увоз 

Обележјата на оваа табела, освен обележјата на коло-
ните 2, 3 и 4 на табела 6. Хемиска исправност на предмети-
те за општа употреба од домашно производство, целосно 
и одговараат на содржината на наведената табела. Затоа 
оваа табела се пополнува на ист начин како што е дадено 
во упатството за истите обележја на табела 6. 
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III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Ш Е М А Т С К И П Р И К А З Н А Т А Б Е Л И Т Е 
З А З Д Р А В С Т В Е Н А Т А И С П Р А В Н О С Т Н А Н А М И Р Н И -

Ц И Т Е И Н А П Р Е Д М Е Т И Т Е З А О П Ш Т А У П О Т Р Е Б А 
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МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ НА НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ 
ЗА ОПШТА УПОТРЕБА ОД УВОЗ 

Табела 3 

Вид намирници и предмети 
за општа употреба 

Број на 
прегледаните 

мостри 
Неисправни мостри поради наод на: 

Вид намирници и предмети 
за општа употреба 
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Вид намирници и предмети 
за општа употреба 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Млеко 

2 Производи од млеко 

3 Месо 

4 Производи од месо 

5 Риби, школки, ракови 

6 Производи од риби 

7 Јајца и производи од јајца 

8 Жита, легуминози, брашно 

9 Леб, тестенини, кекс 

10 Слатки \ 

И Шеќер, бонбони, чоколадо, мед 

12 Детска храна и диегет. намир. 

13 Овошје и производи од овошје 
/ 

14 Зеленчук и производи од зелен-
чук 

15 Масти и масла 

16 Адитиви, мирудин 

17 Кафе, какао и чаеви 

18 Алкохолни пијалаци 

19 Безалкохолни пијалаци 

20 Друго 

Вкупно (1 до 20) 

23 Садови и приб. за еднокр. уп. 

24 Сред. за одрж. на лична хигие-
на, нега и разубавување на ли-
цето и телото 

Вкупно (21 до 22) 
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л вкупно 
вкупно не одговара 

1 Млеко вкупно 1 Млеко 
не одговара 

2 Производи од 
млеко 

вкупно 2 Производи од 
млеко не одговара 

3 Месо 
вкупно 

3 Месо не одговара 
4 Производи од 

месо 
вкупно 4 Производи од 

месо не одговара 
5 Риби, школки и 

ракови 
вкупно 5 Риби, школки и 

ракови не одговара 
6 Производи од 

риби 
вкупно 6 Производи од 

риби не одговара 
7 Јајца и произво-

ди од Јајца 
вкупно 7 Јајца и произво-

ди од Јајца не одговара 
8 Жита, легуми-

нози, брашно 
вкупно 8 Жита, легуми-

нози, брашно не одговара 
9 Леб, тестенини, 

кекс 
вкупно 9 Леб, тестенини, 

кекс не одговара 

10 Слатки вкупно 10 Слатки 
не одговара 

11 Шеќер вкупно 11 Шеќер 
не одговара 

12 Детска храна и 
д^е гет. намири. 

вкупно 12 Детска храна и 
д^е гет. намири. не одговара 

13 Овошје и произ-
води од овошје 

вкупно 13 Овошје и произ-
води од овошје не одговара 

14 Зеленчук и про-
изводи од зелен-
чук 

вкупно 14 Зеленчук и про-
изводи од зелен-
чук не одговара 

15 Маст и масла 
* 

вкупно 15 Маст и масла 
* не одговара 

16 Адитиви и миру-
дин 

вкупно 16 Адитиви и миру-
дин не одговара 

17 Кафе, какао, ча-
еви 

вкупно 17 Кафе, какао, ча-
еви не одговара 

18 Алкохолни пија-
лаци 

вкупно 18 Алкохолни пија-
лаци не одговара 

19 Безалкохолни 
пијалаци 

вкупно 19 Безалкохолни 
пијалаци не одговара 

20 Сладолед вкупно 20 Сладолед 
не одговара 

21 Готови јадења вкупно 21 Готови јадења 
не одговара 

21 Друго вкупно 21 Друго 
не одговара 
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Табела 5 
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Вид намирници 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

Вкупно 
вкупно 

Вкупно 
не одговара 

1 Млеко 
вкупно 

1 Млеко 
не одговара 

2 Производи од млеко 
вкупно 

2 Производи од млеко 
не одговара 

3 Месо 
вкупно 

3 Месо 
не одговара 

4 Производи од месо 
вкупно 

4 Производи од месо 
не одговара 

5 Риби, школки, ракови 
вкупно 

5 Риби, школки, ракови 
не одговара 

6 Производи од риби 
вкупно * 

6 Производи од риби 
не одговара 

7 Јајца и производи од 
ЈаЈца 

вкупно 7 Јајца и производи од 
ЈаЈца не одговара 

8 Жита, легуминози, 
брашно 

вкупно 8 Жита, легуминози, 
брашно не одговара 

9 Леб, тестенини, кекс 
вкупно 

9 Леб, тестенини, кекс 
не одговара 

10 Слатки 
вкупно 

10 Слатки 
не одговара 

11 Шеќер, бонбони, чоко-
ладо и мед 

вкупно 11 Шеќер, бонбони, чоко-
ладо и мед не одговара 

12 Детска храна и 
диетет. намири. 

вкупно 12 Детска храна и 
диетет. намири. не одговара 

13 Овошје и производи 
од овошје 

вкупно 13 Овошје и производи 
од овошје не одговара 

14 Зеленчук и производи 
од зеленчук 

вкупно 14 Зеленчук и производи 
од зеленчук не одговара 

15 Масти и масла 
вкупно 

15 Масти и масла 
не одговара 

16 Адитиви и мирудин 
вкупно 

16 Адитиви и мирудин 
не одговара 

17 Кафе, какао, чаеви 
вкупно 

17 Кафе, какао, чаеви 
не одговара 

18 Алкохолни пијалаци 
вкупно 

18 Алкохолни пијалаци 
не одговара 

19 Безалкохолни пијала-
ци 

вкупно 19 Безалкохолни пијала-
ци не одговара 

20 Друго 
вкупно 

20 Друго 
не одговара 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБА-
ТА НА ЧЛЕН 217 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ НА CP МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 170 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ 

ОДНОСИ 
1. На иницијатива на Александар Ристовски, од Бито-

ла, Уставниот суд на Југославија, со решението У-бр. 
231/85 од 15 мај 1986 година, поведе постапка за оценува-
ње на спротивноста на одредбата на член 217 став 3 од За-
конот за здравствена заштита („Службен весник на CP 
Македонија", бр. 10/83 и 43/85) со одредбите на член 170 
од Законот за облигационите односи и со одредбите на чл. 
205 и 209 од Законот за здружениот труд. 

2. Со оспорената одредба е пропишано дека заедни-
цата за здравствена заштита има право да бара непосред-
но од работникот надомест на штета што во работата или 
во врска со работата ќе му ја причини на трето лице (ко-
рисник на здравствена заштита) ако штетата е причинета 
намерно или од небрежност. Кога се бара надомест на 
штета и од организацијата на здружен труд и од работни-
кот, тогаш тие за штетата одговараат солидарно. 

Во текот на постапката пред Уставниот суд на Југо-
славија е донесен Законот за измени и дополненија на За-
конот за здравствена заштита („Службен весник на CP 
Македонија", бр. 50/87). Со член 21 од тој закон е измене-
та оспорената одредба на член 217 став 3 дотолку што се-
га заедницата за здравствена заштита има право да бара 
непосредно од работникот надомест на штета што ја при-
чинил во работата или во врска со работата, ако штетата 
е предизвикана намерно или од крајно невнимание. 

3. Бидејќи во текот на постапката пред Уставниот суд 
на Југославија оспорената одредба е изменета така што 
повеќе не постои одговорност на работникот за штета 
што во работата или во врска со работата ќе ја причини 
од обична небрежност, туку само за штета што ќе ја пред-
извика намерно или од крајно невнимание, со тоа преста-
нале причините поради кои Уставниот суд на Југославија 
повел постапка за оценување на спротивност на оспоре-
ната одредба со одредбите на чл. 205 и 209 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Со одредбата на член 170 став 1 од Законот за об-
лигационите односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/78) 
е утврдено дека за штета што работникот во работата или 
во врска со работата ќе му ја причини на трето лице одго-
вара организацијата на здружен труд во која работел ра-
ботникот во моментот на причинувањето на штетата, ос-
вен ако докаже дека работникот во дадените околности 
постапувал онака како што требало. Според одредбата на 
став 2 од овој член, оштетеникот има право да бара надо-
мест на штетата и непосредно од работникот, ако штетата 
ја причинил намерно. 

Од наведените одредби на Законот за облигационите 
односи јасно произлегува дека за штетата што работни-
кот во работата или во врска со работата ќе му ја предиз-
вика на трето лице одговара организацијата на здружен 
труд, со тоа што оштетениот има право да бара надомест 
на штетата и непосредно од работникот ако штетата ја 
причинил намерно. За разлика од овие одредби, со оспоре-
ната одредба се утврдува правото на заедницата за здрав-
ствена заштита да може непосредно од работникот да ба-
ра надомест на штетата, ако штетата ја причинил не само 
намерно, туку и од крајно невнимание, што е во спротив-
ност со наведените одредби на член 170 од Законот за об-
лигационите односи. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 18 мај 
1988 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се утврдува дека одредбата на член 217 став 3 од 

Законот на CP Македонија за здравствена заштита е во 
спротивност со одредбите на член 170 од Законот за обли-
гационите односи. 

2. Собранието на CP Македонија, во смисла на член 
384 став 2 од Уставот на СФРЈ, е должно, во рок од шест 
месеци од денот на доставувањето на оваа одлука, да ја 
отстрани спротивноста на оспорената одредба на Законот 
за здравствена заштита со Законот за облигационите од-
носи. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Службен весник на CP Македонија". 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранис-
лав Ивановиќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, Димче Коза-
ров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочив-
ник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Врани-
ќи. 

У-бр. 231/85 
18 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за метролошките 
услови за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 54/88, се потпаднала 
долунаведена грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ 

ЗА ТЕГОВИ СО НОМИНАЛЕН МАСИ ОД 
1 т е ДО 50 kg 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА КИПАР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КИПАР 

I 
Се отповикува 
Веселин Поповац, од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Кипар. 

II 
Се назначува 
Петар Бошковиќ, досегашен советник на Претседа-

телството на Централниот комитет на Сојузот на кому-
нистите на Југославија, за извонреден и ополномошген 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Кипар. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
12 септември 1988 година Претседател 
Белгоал на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

740. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци — 1505 

741. Уредба за дополнение на Уредбата за издато-
ците за патни и други трошоци што на сојузни-
те органи на управата и на сојузните организа-
ции им се признаваат во материјални трошоци 1505 

742. Уредба за условите, критериумите, начинот и 
постапката за користење и враќање на сред-
ствата од стоковните кредити по бенефицира-
ни услови што се одобрени со Меморандумот 
за согласноста помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Ита-
лија, потпишан на 29 јануари 1988 година 1505 

743. Одлука за начинот и постапката на користење 
на средствата одобрени со Меморандумот за 
согласноста меѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Итали-
ја, потпишан на 29 јануари 1988 година заради 
унапредување на научно-технолошката сора-
ботка 1507 

744. Одлука за критериумите што ќе се применува-
ат при одобрување увоз на стоки без плаќање 
царина, односно со снижена стапка на царина 
заради производство на стоки за извоз 1500 

745. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на утврдување на дозво-
леното ниво на средствата за потрошувачка и 
за начинот на пресметка на вишоците на при-
ходи 1509 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник БОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 

Страна 

746. Правилник за дополненија на Правилникот за 
квалитетот на житата, мелничките и пекарски-
те производи, тестенините и брзо смрзнатите 
теста * 1509 

747. Правилник за југословенскиот стандард за 
хартија, картон и лепенка 1509 

748. Правилник за југословенскиот стандард за ра-
диокомуникации 1510 

749. Правилник за југословенските стандарди за ра-
диофреквенциски пречки 1510 

750. Правилник за југословенските стандарди за 
електронски цевки 1511 

751. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенските стандарди за мерен и контролен 
алат 1511 

752. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата 1511 

753. 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 —• 1511 

754. 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 1512 

755. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на основицата и на стапката на придонесот на 
Стопанската комора на Југославија за 1988 го-
дина 1512 

756. Одлука за основните обележја на кованите па-
ри во апоени од 10,20, 50 и 100 динари 1521 

757. Решение за единствените статистички стандар-
ди за годишниот извештај за здравствената ис-
правност на животните намирници и на пред-
метите за општа употреба 1512 

Одлука за оценување на спротивноста на одредбата 
на член 217 став 3 од Законот на CP Македони-
ја за здравствена заштита со одредбите на член 
170 од Законот за облигационите односи 1527 

Исправка на Правилникот за метролошките услови 
за тегови со номинални маси од 1 mg до 50 kg 1527 

Укази 1527 


