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

водство 60802-603-21943 

948. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ 
НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

ЗА 1988 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

утврдување на вкупниот обем на расходите нџ Буџетот на 
федерацијата за 1988 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 9 декеври 1988 година. 

П. бр. 894 
9 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-

дите на Буџетот на федерацијата за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/88. и 45/88) во член 1 изно-
сот: „7,010.051,100.000" се заменува со износот: 
„7,610.051,100.000". 

Член 2 
Во член 2 износот: „5,759.757,900.000" се заменува со 

износот: „6,359.757,900.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од дено? на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

949. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГО-

ДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1988 година се користат за потребите на стопанството, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 9 декември 1988 годи-

П бр. 895 
9 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на^СФРЈ, 
Спасое Меденица, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИ-

ТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за утврдување на приходите на федераци-

јата што во 1988 година се користат за потребите на сто-
панството („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/88 и 45/88) во 
член 1 во одредбата под 2) процентот: „0,66%" се заменува 
со процентот: „4,81%", а бројот: „18,216,000.000" се заме-
нува со бројот: „35.508,000.000". 

Во одредбата под 4) процентот: „2,29%" се заменува 
со процентот: „12,76%", а бројот: „63.000,000.000" се заме-
нува со бројот: „108.370,000.000". 

Во одредбата под 5) процентот: „1,61%" се заменува 
со процентот: „4,69%", а бројот: „44.367,000.000" се заме-
нува со бројот: „60.067,000.000". 

Член 2 
Во член 2 одредба под 6) по став 3 се додава нов став 

4, кој гласи: 
„Повеќе издвоените средства од износот за одделни 

намени утврдени во ст. 2 и 3 од оваа одредба се пренесат 
на посебна сметка на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на економските односи со странство за 
унапредување на надворешнотрговските односи со стран-
ство.". 

Член 3 
Во член 3 процентот: „36,29%" се заменува со процен-

тот: „30,33%", бројот: „6.610,000.000" се заменува со бро-
јот: „10.768,000.000" и процентот: „63,71%" се заменува со 
процентот: „69;67%", а бројот: „11.606,000.000" се замену-
ва со бројот: „24.740,000.000". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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950. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 9 декември 1988 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, 31/88, 40/88 и 64/88), во точка 2 процен-
тот: „25,5%" се заменува со процентот: „37,2%'4 

2. Во точка 9 ставот 9 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 6 до 8 од оваа точ-

ка, на износот на кредитите од примарната емисија што 
банките и другите корисници не ги вратиле во договоре-
ниот рок или што се користат спротивно на прописите, 
односно ненаменски, се плаќа камата по стапка што е за 
10% поголема од есконтната стапка на Народната банка 
на Југославија подигната на годишното ниво.". 

3. Во точка 9а став 1 зборовите: „а каматата се пре-
сметува со примена на" месечните каматни стапки на рева-
лоризираната основица" се бришат. 

Се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Каматата на депозитите орочени на три месеци и на 

повеќе месеци се пресметува месечно, со примена на ме-
сечните конформни каматни стапки на ревалоризираната 
основица, и му се припишува на депозитот на последниот 
ден во месецот. 

Каматата на кредитите со рок подолг од една година 
се пресметува месечно со примена на месечните конфор-
мни стапки на ревалоризираната основица и посебно се 
евидентира во билансот на банката и не и се припишува 
на основицата.". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 572 
9 декември 1988 година 
Белград 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

951. 
Врз основа на член 48 од Законот за основите на сис-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА 
ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТ-

НИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА 
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

1. Во Одлуката за определување на најниските осигу-
рени суми на кои мора да се договори осигурување за еден 
патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/81, 67/84, 24/86 и 79/87) 
во точка 1 одредба под 1 бројот: „600.000", се заменува со 
бројот: „1,500.000". 

Во одредбата под 2 бројот: „1,200.000" се заменува со 
бројот: „3,000.000". 

Во одредбата под 3 бројот: „300.000" се заменува со 
бројот: „750.000". 

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

Е. п. бр. 425 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
4 Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

952. 
Врз основа на член 54 од Законот за заштита на про-

најдоци, технички унапредувања и знаци за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/81) на предлог од Сојуз-
ниот завод за патенти, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ ТРО-

ШОЦИ НА ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ОДР-
ЖУВАЊЕ ВО ВАЖНОСТ НА ПРАВАТА СО КОИ СЕ 

ШТИТАТ ПРОНАЈДОЦИТЕ И ЗНАЦИТЕ ЗА 
РАЗЛИКУВАЊЕ 

Ј 1. Во Одлуката за посебните трошоци на постапката 
за стекнување и одржување во важност на правата со кои 
се штитат пронајдоците и знаците за разликување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82, 42/84, 62/85, 21/87 и 
79/87) во Тарифата на надоместите за објавување на па-
тентни списи и податоци за пријавите на патенти и за пра-
вата со кои се штитат пронајдоците и знаците за разлику-
вање, која е составен дел на таа одлука, во тарифниот број 
1 во алинеја прва бројот: „9.000" се заменува со бројот: 
„13.800", а во алинеја втора бројот: „9.900" се заменува со 
бројот: „15.200". 

2. Во тарифниот број 2 во алинеја прва бројот: „150" 
се заменува со бројот: „370", во алинеја втора бројот: 
„150" се заменува со бројот: „370", во алинеја трета бро-
јот: „2.000" се заменува со бројот: . 5.000", а во алинеја 
четврта бројот: „1.350", се заменува со бројот: „3.000". 

3. Во тарифниот број 3 во алинеја прва бројот: „150" 
се заменува со бројот: „370", во алинеја втора бројот: 
„1.000" се заменува со бројот: „2.500" а во алинеја трета 
бројот: „2.000" се заменува со бројот: „5.000". 

4. Во тарифниот број 4 брОЈОт: „3:500" се заменува со 
бројот: „11.900". 

5. Во тарифниот број 5 бројот: „150" се заменува со 
бројот: „370". 

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

Е. п. бр. 426 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

953. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметањето 

на времето („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/82), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА 
ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ДЕНОТ И МО-
МЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДИОЕВРОП-

СКО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1989 ГОДИНА 
1. Летното сметање на времето во 1989 година почну-

ва на 26 март во 2 ћ 00 т т 00 ѕ, така што со поместување 
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за еден час нанапред времето во 2 h 00 min 00 ѕ се смета ка-
ко 3 h 00 min 00 ѕ. 

2. Летното сметање на времето во 1989 година се за-
вршува на 24 септември во 3 h 00 min 00 ѕ, така што со по-
местување за еден час наназад времето во 3 h 00 min 00 ѕ се 
смета како 2 h 00 min 00 ѕ. 

3. Часот кој на 24 септември 1989 година, поради по-
местување за еден час наназад, се појавува двапати меѓу 2 
h 00 min 00 ѕ и 3 h 00 min 00 ѕ, се означува - првиот пат ка-
ко час 2 А, а вториот пат како час 2 В. 

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

Е. п. бр. 427 
3 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

„9) стоки за широка потрошувачка за потребите на 
организациите на здружен труд во областа на туризмот и 
угостителството;". 

По одредбата под 9) се додаваат одредбите ќод 10) и 
11), кои гласат: 

"1Q) рабови во рамките на малограничниот промет и 
саемските компензациони работи; 

11) стоките наведени во Списокот на стоки, што е от-
печатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел". 

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

Е. п. бр. 447 
9 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

954. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/78 и 
39/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИ-
СОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 

1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-
та камата („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82, 40/83, 
53/84, 15/85, 32/85, 62/85, 14/86, 23/86, 42/86, 29/87 и 
16/88) точка 1 се менува и гласи: 

„1. Должникот кој ќе задоцни со исполнувањето на 
паричната обврска, произлезена од договорот во стопан-
ството, плаќа затезна камата по стапка поголема за 50% 
од стапката на договорената камата." 

2. Стапката на затезната камата од точка 1 на оваа 
одлука не може да биде помала, од 8% годишно. 

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

Е. п. бр. 446 « 
8 ноември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Бранко Микулиќ, е. р. 

955. 
Врз основа на член 128 став 4 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 
3/88 и 59/88) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ШИРОКА ПО-

ТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за увоз на стоки за широ-

ка потрошувачка во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/88 и 51/88) точка 1 се менува и гласи: 

„1. Увозот на стоки за широка потрошувачка органи-
зациите на здружен труд можат да и го пријават на над-
лежната народна банка ако истовремено пријават работа 
на извоз на југословенски стоки најмалку во вредност на 
стоките за широка потрошувачка што ги увезуваат според 
тие работи.". 

2. Во точка 2 зборовите: „По исклучок од одредбите 
на точка 1 од оваа одлука, организациите" се заменуваат 
со зборот: „Организациите". 

3. Во точка 5 став 1 одредбата под 9 се менува и гла-
си: 

СПИСОК НА СТОКИ 

0901.11 Кафе непечено со кофеин 
0901.12 Кафе непечено без кофеин 
0901.21 Кафе со кофеин-печено 
0901.22 Кафе без кофеин - печено 
1602.20 Паштета од црн џигер (од џигер на кое и да 

било животно) 
1602.49 Месен појадок во конзерви (друго, вклучува-

јќи мешаници) 
1604.13 Сардини, сардинели и папалини 
1604.14 Туна, трупови, пругавци и паламиди 
1701.991 Шеќер од шеќерна трска, рафиниран 
1701.992 Шеќер од шеќерна репка, рафиниран 
18.01 Какао во зрно, цело или кршено, сурово или 

печено 
1802.00 Какао лушпи, кори, ципи и други отпадоци 

6д какао 
1803.10 Какао паста - неодмастена 
1803.20 Какао паста целосно или делумно одмасте-

на 
1804.00 Путер, маснотии и масло од какао 
1805.00 Какао во прав, без додатен шеќер или на 

други материи за загадување 
1806.10 Какао во прав, со додаток на шеќер или на 

други материи за загадување 
19.02 Тестенини, варени или неварени или полне-

ти (со месо, или со други материи) или пои-
наку подготвени како што се шпагети, мака-
рони, резанки, лазани, њоки, равиоли, каме-
лони, кускус, приготвени или неприготвени 

20.01 Зеленчук, овошје и други делови на растени-
ја за јадење, приготвени или конзервирани 
во оцет или оцетна киселина 

20.02 Домати приготвени или конзервирани на 
друг начин, освен со оцет или оцетна кисе-
лина 

20.03 Печурки и трифли, приготвени или конзер-
вирани на друг начин, освен во оцет или 
оцетна киселина 

20.04 Друг зеленчук, приготвен или конзервиран 
на друг начин, освен во оцет или оцетна ки-
селина, замрзнат 

20.05 Друг зеленчук приготвен или конзервиран 
на друг начин, освен во оцет и оцетна кисе-
лина, незамрзнат 

20.07 Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни 
пиреа и овошни пасти добиени со варење, со 
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додавање или без додавање на шеќер или 
други средства за загадување 

20.08 Овошје и други делови на растенија за јаде-
ње, поинаку приготвени или конзервирани, 
со додаток или без додаток на шекер или 
други средства за загадување или алкохол, 
на друго место неспомнати или вклучени 

20.09 Овошни сокови (вклучувајќи шира од гроз-
је) и сокови од зеленчук, неферментирани и 
без додаток на алкохол, со додаток или без 
додаток на шеќер или други средства за за-
сладување 

2201.10 . Минерална вода и газирана вода 
3004.401 Готови лекови за продажба на мало што 

содржат алкалоиди и нивни деривати (аспи-
рин и слични таблети) 

32.13 Бои за уметничко сликарство, настава или 
фирмописци, бои за нијансирање, бои и 
слично за разонода и забава, во таблети, ту-
би, теглички, шишенца, чанчиша али слични 
форми или пакувања 

32.14 Китови (стаклорезачки, за калемење и др.), 
синтетички малтери, други маси за затина-
ње, полнила за молерско-фарбарски работи: 
неогноотпорни препарати за површинска 
обработка на фасади, внатрешни ѕидови, 
подови, тавани и ел. 

3401.11 Сапун за тоалетна употреба (вклучувајќи ги 
производите со лековите супстанции) 

34.05 Политури за кремови за обувки, мебел, под-
ови, каросерии, стакло или метал, пасти и 
прашоци за чистење и слични препарати 
(без оглед на тоа дали се во форма на хар-
тија, вата, филц, неткаени ткаенини, сунѓе-
рести материјали, од пластика или гума, им-
прегнирани или премачкани со такви препа-
рати), освен восоци од тарифниот број 34.04 

3405.10 Политури, кремови и слични препарати за 
обувки и кожа 

38.20 Препарати против замрзнување и приготве-
ни течности за одмрзнување 

3923.909 Корпи за отпадоци - пластични 
4203.10 Облека од кожа (машка јакна од напа) 
6104.5 Здолници и здолници-панталони плетени 
6107.2 Ношници и пижами плетени за мажи и мом-

чиња 
6108.3 Ношници и пижами плетени за жени и де-

војчиња 
61.15 Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чора-

пи за жени и калци без ѓонови, плетени или 
хеклани, 

62.02 Капути, наметала, пелерини, ветровки со ка-
чулка од типот анорак (вклучувајќи скијачки 
јакни), ветровки со или без постава или 
влошка и слични производи за жени и девој-
чиња, освен производите од тарифниот број 
62.04 

6203.3 Јакни и сакоа (блејзери) 
6204.5 Здолници и здолници-панталони освен пле-

тени 
6207.2 Ношници и пижами освен плетени за мажи 

и момчиња 
6208.2 Ношници и пижами освен плетени за жени и 

девојчиња 
64.01 Водонепропусливи обувки со ѓонови и со 

лице (со горниште) од каучук, гума или 
пластична маса, чиешто лице не е при-
цврстено за ѓонот ниту споено со него со 
шиење, ковење со заковки или шајки, со по-
мош на шрафов^, чепови или со слични по-
стапки. 

6401.92 

6401.99 
64.02 

64.03 

64.04 

6406.20 

73.21 

73.23 

73.24 

73.18 

82.11 „ 

1 
82.15 

84.18 

84.50 

84.81 

85.07 

85.39 

Обувки гумени што го покрива глуждот но 
не и колената (машка гумена чизма, женска 
гумена чизма, гумени каљачи) 
Други гумени обувки (плиток гумен опинок) 
Други обувки со ѓонови и со лице Стрниш-
те) од каучук, гума или пластична маса 
Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластич-
на маса, од кожа или вештачка кожа и лице 
(со горниште) од кожа 
Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластич-
на маса, од кожа или вештачка кожа и со 
лице (горниште) од текстилни материјали 
Ѓонови и топуци од каучук, гума или плас-
тична маса 
Печки за загревање на простории, шпорети, 
решеткаста огништа, КУЈНСКИ печки (вклучу-
вајќи и со помошен казен за централно грее-
ње), скари, мангали, гасни решоа, грејачи за 
чинии и слични апарати за домаќинство, не-
електрични и нивни делови, од железо или 
челик 
Трпезни, кујнски и други производи за дома-
ќинство и нивни делови, од железо или че-
лик: волна од железо или челик, сунгери за 
рибање на садови и перничиња за рибање 
или полирање, нараквици и слично, од желе-
зо или челик 
Санитарни предмети и нивни делови, од 
Железо или челик 
Шрафови, бурми, тирфони, шрафови со ку-
ка, заковки, затезни клинови, расцепки, под-
лошки (вклучувајќи еластични подлошки) и 
слични производи, од железо или челик 
Ножеви, со сечила, назабени или не (вклучу-
вајќи и градинарски ножеви), освен ножеви-
те од тарифниот број 82.8 и сечила за 
ножеви 
Лажици, виљушка црпалки, лажици за пена, 
лопатки за сервирање на слатки, ножеви за 
риба, ножеви за путер, штипки за шеќер и 
сличен кујнски и трпезен прибор. 
Фрижидери/замрзнувачи и други уреди за 
ладење или замрзнување, електрични други, 
топлотни пумпи, освен уредите за климати-
зација од тарифен број 84.15 
Машини за перење, за домаќинството и пе-
ралниците, вклучувајќи машини кои перат и 
сушат садови 
Славини, вентили и слични уреди за цевово-
ди, котли, резервоари, каци и слично, вклу-
чувајќи вентили за намалување на притисо-
кот и термостатички управувани вентили 
Електрични акумулатори, вклучувајќи сепа-
ратори за нив, правоаголни или не, вклучу-
вајќи квадратни 
Електрични сијалици со влакна и електрич-
ни сијалици со празнење, вклучувајќи затво-
рени рефлекторски влошки со вградени сија-
лици, ултравиолетни и инфрацрвени сијали-
ци. лачни сијалици 

956. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДЛОГИ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Со деност на влегувањето во сила на овој правилник 
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престанува да важи точка 10 од југословенскиот стандард 
што го има следниот назив и ознака: 

Класични и современи подлоги за па-
тишта. Технички услови за изработка — JU§ U.E9.020 
донесен со Решението за југословенскиот стандард од об-
ласта на градежништвото („Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/66). * 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/197 
21 откомври 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

957. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛАВИ ЛАГЕРИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Тркалави лагери. Моќ за носење и 
век на тркалавите лагери. Статичка моќ 
за носење - дефиниции JUSM.C3.851 

2) Тркалани лагери. Моќ за носење и 
век на тркалавите лагери. Динамичка моќ 
за носење и век - дефиниција JUS М.С3.852 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за тркалави лагери („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63); 

3) Постапка за пресметување на (пи-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на прстенестите топчес-
ти лежишта JUSM.C3.853 

4) Постапка за пресметување на (пи-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на прстенестите валчени 
лежишта JUS М.С3.854 

5) Постапка за пресметување на ста-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то оптоварување на тркалестите топчести 
лежишта JUS М.С3.855 

6) Постапка за пресметување-на (пи-
тичката моќ за носење и на еквивалентно-
то отповарување на тркалестите валчени 
лежишта JUS М.С3.856 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
тркалечки лежишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65). 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за тркалачки лагери („Службен лист на СФРЈ", бр 
25/64), Решението за југословенските стандарди за тркал 
ни лежаи (моќ за носење) („Службен лист на СФРЈ", бр 
5/66) и Решението за југословенските стандарди за тркал-
ни лагери („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/67). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/198 
21 октомври 1988 годиа 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

958. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПИЕЗО-
ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ЗА КОНТРОЛА И СЕЛЕКЦИЈА 

НА ФРЕКВЕНЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскот 

стандард за пиезоелектрични уреди за контрола и селекци-
ја на фреквенции што го има следниот назив и ознака: 

Пиезоелектрични уреди за контрола 
и селекција на фреквенции. Термини и де-
финиции . JUS N.A0.561 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лкист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-93/200 
27 октомври 1988 година 
Белград ^ Директор 

на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
959. 
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 

ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за енергетска електроника што го има следниот 
назив и ознака: 

Енергетска електроника. Полуспро-
воднички претворувачи. Исправувачи и 
насочувачи. Општи одредби JUS N.H4.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на енер-
гетска електроника од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
Бр. 07-93/201 
27 октомври 1988 година 
Белград „ Директор 

^ на СОЈУЗНИОТ завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 
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960. 
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 

МЕХАНИКА НА КАРПИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за механика на карпите што ги имаат следните 
називи-и ознаки: 

1) Механика на карпите. Испитување 
на физичките и механичките својства. Зе-
мање на мостри JUS В.В7.110 

2) Механика на карпите. Испитување 
на физичките и механичките својства. Ме-
тоди на определување на едноосната при-
тисна цврстина JUS В.В7.126 

3) Механика на карпите. Испитување 
на физичките и механичките својства. Оп-
ределување на затезната цврстина по ин-
директна метода JUSB.B7.127 

4) Механика на карпите. Испитување 
на физичките и механичките својства. Ме-
тода на определување на цврстината на 
свиткување JUSB.B7.128 

5) Механика на карпите. Испитување 
на физичките и механичките својства. Ме-
тода на определување на граничната 
цврстина на смолкнување JUS В.В7.130 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ме-
ханиката на карпите од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

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

\ 

Бр. 07-93/202 
27 октомври 1988 година 
Белград „ 

Директор 
на Сојузниот завод на 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

961. 
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 ЧЕЛИЧНИ 

ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА НАМЕНА 

Член 1 
Со овој правилник се пропушуваат југословенските 

стандарди за челични јажиња за општа намена што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Челични јажиња за општа намена. 
Технички услови JUS С.Н 1.023 

2) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 x 7 JUS С.Н 1.070 

3) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 х 19 JUS С.Н 1.072 

4) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 х 37 JUSC.H1.074 

5) ЧветичцвдФкиња за општа намена. 
Јаже 6 х 19 со жици за пополнување JUS С.Н 1.086 

6) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 19-Ворингтон JUSC.H1.090 

7) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 37 - СИЛ JUS С.Н 1.102 

8) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 36 - Ворингтон - СИЛ JUS С.Н 1.108 

9) Челични јажиња за општа намена. 
Повеќеслојно завојно јаже 34 х 7, неод-
вртливо JUS С.Н1.118 

10) Челични јажиња за општа наме-
на. Повеќеслојно завојно јаже 15 х 7 + 9 
х 7 + 9 х З + ЧЈ неодвртливо JUS С.Н1.120 

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 че-
лични јажиња за општа намена што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Челични јажиња за општа намена. 
Технички услови JUS С.Н 1.023 

2) Челични јажиња за општа намена.' 
Обично јаже 6 x 7 JUS С.Н 1.070 

3) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 х 19 JUSC.H1.072 

4) Челични јажиња за општа намена. 
Обично јаже 6 x 3 7 JUS С.Н 1.074 

5) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 19 со жици за пополнување — — JUS С.Н 1.086 

6) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 19 - Војшнгтон JUSC.H1.090 

7) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 37 - СИЛ JUS С.Н1.102 

8) Челични јажиња за општа намена. 
Јаже 6 х 36 - Борингтон - СИЛ JUS С.Н1.108 

9) Челични јажиња за општа намена. 
Повеќеслојно завојно јаже 34 х 7. Неод-
вртливо JUS С.Н1.118 
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за 
челични јажиња („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/82). 

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

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

Бр. 07-93/203 
27 октомври 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

962. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ ЗАТВОРАЧИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 



Петок, 9 декември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 72 - Страна 1843 

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

1) Рачни тркала са бранест венец и 
рамни спици , JUS М.С7.325 

2) Макарести рачни тркала од пресу-
ван материјал JUS М.С7.351 

донесени со Решението за југословен-
ските стандарди за рачни тркала 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57); 

3) Цевни затворачи. Вентили за оп-
шти цели. Поделба, дефиниции, заеднички 
одредби JUS М.С5.020 

4) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Рамни запорни вентили со прираб-
ници, за NP = 25 kp/cm2 JUS М.С5.032 

5) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Рамни запорни вентили со прираб-
ници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.033 

6) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Аголни запорни вентил^ со прираб-
ници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.053 

7) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Рамни запорно-одбојни вентили со 
прирабници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.113 

8) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Аголни запорно-одбојни вентили со 
прирабници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.123 

9) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери. Рамни одбојни вентили со прираб-
ници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.183 

10) Цевни затворачи за општи цели. 
Главни надворешни мери и приклучни г 

мери. Аголни одбојни вентили до прираб-
ници, за NP - 40 kp/cm2 JUS М.С5.203 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
вентили за општи цели („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/59); 

И) Цевни затворачи. Славини за оп-
шти цели. Поделба, дефиниции, заеднички 
одредби JUS М.С5.400 

^ 12) Цевни затворачи за општи цели. 
Рамни славини од сив лив со прирабници 
(изработка А и С). Главни надворешни 
мери ri приклучни мери ЛЈЅ М.С5.430 

13) Цевни затворачи за општи цели. ^ 
Рамни славини од бронза со прирабници 
(изработка D). Главни надворешни мери 
и приклучни мери JUS М.С5.431 

14) Цевни затворачи за општи цели. 
Славини за гаснење од сив лив со прираб-
ници (изработка А и С). Главни надво-
решни мери и приклучни мери JUS М.С5.450 

15) Цевни затворачи за општи цели. 
Аголни славини од бронза со прирабници 
(изработка D). Главни надворешни мери 
и приклучни мери JUSM.C5.451 

16) Цевни затворачи за општи цели. 
Трикраки славини од сив лив со прираб-
ници (изработка А и С). Главни надво-
решни мери и приклучни мери JUS М.С5.480 

17) Цевни затворачи за општи цели. 
Трикраки славини од бронза со прирабни-
ци (изработка D). Главни надворешни ме-
ри и приклучни мери JUS М.С5.481 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни затворачи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/61); 

18) Цевни затворачи. Резиња за оп-
шти цели. Дефиниции, заеднички одредби JUS М.С5.600 

19) Цевни затворач^ за општи цели. 
Плоскати резиња од челичен див или од 
челик со прирабници (изработка Е, F и G). 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери JUS М.С5.622 

20) Цевни затворачи за општи цели. 
Овални резиња од сив лив со прирабници 
(изработка А, В и С). Главни надворешни 
мери и приклучни мери JUS М.С5.640 

21) Цевки затворачи за општи цели. 
Овални резиња од челичен див или од че-
лик со прирабници (изработка Е, F и G). 
Главни надворешни мери и приклучни 
мери JUS М.С5.641 

22) Цевни затворачи за општи цели. 
Тркалезни резиња од сив лив со прираб-
ници (изработка А, В и С). Главни надво-
решни мери и приклучни мери JUS М.С5.660 
донесени со Решението за Југословенските стандарди за 
цевни затворачи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/63; 

23) Водоводни и санитарни арматури 
со работен притисок до 10 kp/cm2. Тех-
нички прописи за изработка и испорака — JUS М.С5.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди за во-
доводни и санитарни арматури („Слижбен лист на СФРЈ", 
бр. 9/67); 

24) Цевни затворачи. Вретена за за-
порни вентили тип 1, за NP = 6 и NP =» 
16 kp/cm2 JUS М.С5.235 

25) Цевни затворачи. Вретена за за-
порни вентили тип 2, за NP » б и NP =* 
16 kp/cm2 JUS М.С5.236 

26) Цевни затворачи. Вретена за за-
порно-одбојни вентили, за NP = 6 и NP 
= 16 kp/cm2 JUS М.С5.237 

27) Цевни затворачи. Вретена за од-
бојни вентили, за NP •» 6 и NP « 16 кр-
/cm2 JUS М.С5.238 

28) Цевни затворачи. Запорни тела за 
запорни вентили тип 1, за NP » б и NP — 
16 kp/cm2 JUS М.С5.239 

29) Цевни затворачи. Запорни тела за 
запорни вентили тип 2, за NP « би NP =» 
16 kp/cm2 JUS М.С5.240 

30) Цевни затворачи. Запорни тела за 
одбојни и за запорно-одбојни вентили за 
NP = 6 и NP = 16 kp/cm2 JUS М.С5.241 

31) Цевни затворани. Затнувачки гил-
зи за вентили JUS М.С5.242 

32) Цевни затворачи. Спојни гилзи за 
запорни вентили тип 2, за NP » б и NP — 
16 kp/cm2 JUS М.С5.243 

33) Цевни затворачи. Спојни прстени 
за запорни вентили тип 1, за NP = 6 и 

- N P - 16 kp/cm2 JUS М.С5.244 
34) Цевни затворачи. Дводелни 

прстени за запорни вентили тип 2, за 
NP=6 и N P « 16 kp/cm2 JUS М.С5.245 

35) Цевни затворачи. Водилици на 
вретено за запорни вентили од сив лив, 
тип 1, за NP=6 и NP= 16 kp/cm2 JUS М.С5.246 

36) Цевни затворачи. Водилици на 
вретено за запорни вентил и од сив лив, 
тип 2, за NP==6 и N P - 16 kp/cm2 - - - JUS М.С5.247 

37) Цевни затворачи. Навојни гилзи 
за вентил и од сив лив, за N P » 6 и NP— 16 
kp/cm2 JUS М.С5.248 

38) Цевни затворачи. Резиња плоска-
ти, со прирабници за N P ~ 6 kp/cm2 JUS M.C5.62Q 

39) Цевни затворачи. Резиња плоска-
ти, со покажувач, со прирабници за NP=*6 
kp/cm2 JUS М.С5.670 

40) Цевни затворачи. Кухишта за 
плоскати резиња, за N P - 6 kp/cm2 JUS М.С5.671 

41) Цевни затворачи. Ознаки на ку-
ќиштата на резиња JUS М.С5.672 

42) Цевни затворачи. Капак на ку-
ќиште за плоскати резиња, за NP=6 kp-
/cm2 JUS M.C5.673 

43) Цевни затворачи. Запорни тела за 
плоскати резиња, за NP = 6 kp/cm2 JUS М.С5.674 

44) Цевни затворани. Носачи на зати-
начи за плоскати резиња, за NP = 6 kp/cm2 JUS М.С5.675 

45) Цевни затворачи. Носачи на зати-
начи за резиња со покажувач, за N P - 6 
kp/cm2 - JUS М.С5.676 

46) Цевни затворани. Затнувачки гил-
зи за резиња JUS М.С5.677 

47) Цевни затворани. Вретена за 
плоскати резиња JUS M.C5.67I 

48) Цевни затворачи. Вретена за 
плоскати резињасо покажувач — — JUS М.С5.67Ѕ 
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49) Цевни затворани. Навртки на вре-
тена за резиња JUSM.C5.680 

50) Цевни затворани. Покажувани за 
резиња — JUS М.С5.681 

51) Цевни затворани. Столпци на по-
кажувани за резиња JUS М.С5.682 

52) Цевни затворани. Гилзи на ^оди-
лици за резиња / JUS М.С5.683 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
цевни затворани („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/70); 

53) Арматура за пара. Вентили за па-
ра. Главни надворешни мери, приклучни 
мери JUS М.С5.521 

54) Араматура за пара. Вентили за 
пара, со прирабници. Главни надворешни 
мерки, приклучни мери JUS М.С5.522 

55) Арматура за пара. Вентили за па-
ра, одбојни. Главни надворешни мери, 
приклучни мери JUS М.С5.523 

56) Арматура за греење. Вентили за 
регулирање, аголни. Главни надворешни 
мери, приклучни мери JUS М.С5.524 

57) Арматура за греење. Вентил и за 
регулирање, рамни. Главни надворешни 
мери, приклучни мери JUSM.C5.525 

58) Арматура за пара. Вентил и, си-
гурносни, аголни. Главни надворешни ме-
ри, приклучни мери JUS М.С5.526 

59) Арматура за пара. Вентили за па-
ра, аголни. Главни надворешни мери, 
приклучни мери — JUS М.С5.527 

60) Арматура за пара. Вентили за па-
ра, одбојни, стоечки. Главни надворешни 
мери, приклучни мери JUS М.С5.528 

61) Арматура за пара. Вентил и за 
празнење. Главни надворешни мери, при-
клучни мери JUS М.С5.529 

62) Арматура за греење. Забавувачи, 
спроводни. Главни надворешни мери, 
приклучни мери JUS М.С5.530 

63) Арматура за греење. Забавувачи, 
аголни. Главни надворешни мери, при-
клучни мери JUS М.С5.531 

64) Арматури за пара. Вентили за па-
ра, одбојни, со прирабници. Главни над-
ворешни мери, приклучни мери JUS М.С5.532 

65) Арматура за пара. Резиња за па-
ра. Главни надворешни мери, приклучни 
мери JUS М.С5.721 

66) Арматура за пара. Резиња за па-
ра, со прирабници. Главни надворешни 
мери, приклучни мери JUSM.C5.722 

67) Арматура за пара. Резиња за па-
ра, со отвори за празнење. Главни надво-
решни мери, приклучни мери JUS М.С5.723 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
арматури („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/70); 

68) Цевни затворачи за општи цели. 
Вентили од кован челик, рамни, за 
NP-25 и NP«320 kp/cm2. главни надво-
решни и приклучни мери JUSM.C5.150 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
цевни прирабници и цевни затворачи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/71). 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за цевни затворачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/69) и Правилникот за југословенскиот стандард за цев-
ни затворачи („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/78). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/204 
27 октомври 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

963. 
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 ЦВРСТИ 

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за цврсти минерални горива што ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Цврсти минерални горива. Опре-
делување на хлорот со користење на Еш-
ка-смеса JUS В.Н8.342 

2) Цврсти минерални горива. Опре-
делување на содржината на арсен. Спек-
трофотометриска метода JUS В.Н8.343 

3) Јаглен. Определување на 
содржината на минерални материи JUS В.Н8.344 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен ден 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 
цврсти минерални горива што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Определување на хлор во камен и 
мрк јаглен и лигнит по методата Ешка — JUSB.H8.342 

2) Определување на арсен во камен и 
мрк јаглен, лигнит и кокс JUS В.Н8.343 

3) Определување на минерални мате-
рии во јаглен - -г- - - JUS В.Н8.344 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на јаглен и кокс 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/67). 

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

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

Бр. 07-93/207 
2 ноември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

964, 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ" бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

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

ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и зголемената семејна нива-
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лиднина, на додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и на ортопедскиот додаток утврдени со Наредбата 
за конечно утврдување на месечните парични износи на 
личната инвалиднина, семејната инвалиднина и зголеме-
ната семејна инвалиднина на додатокот за нега и rfdiipui 
од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/88), се зголе-
муваат спрема порастот на просечниот месечен личен до-
ход во Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја за првите девет месеци во 1988 година во однос на 1987 
година за 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесуваат; 

1) лична инвалиднина: 
Група Динари 
I 567.720 
I I 411.430 
II I 311.280 
I V 229.870 
V 163.670 
V I 101.450 
VI I 68.640 
VIII 33.100 
I X 24.700 
X 16.690 

2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-
валиднина: 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
(член 36 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци 36.960 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
што тоа право го остварува како член на 
семејството на паднатиот борец (член 36 
став 3 од Законот за основните права на 
воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите борци) 73.920 

- зголемена семејна инвалиднина (член 39 
од Законот за основните права на воените 
лица и на семејствата на паднатите борци 197.110 

3) додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице: 

- за прв степен 486.710 
- за втор степен 374.410 
- за трет степен 262.120 
4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 164.240 
- за втор степен... , 125.350 
- за трет степен 80.730 
- за четврти степен 39.060 

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

Бр. 862 
2 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлнја, с.р. 

965. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81,25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

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

ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на посто-

јаното месечно парично примање по Законот за основните 
права да носителите на „Партизанска споменица 194Г и 
Законот за основните права на борците од Шпанската на-
ционалоослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 годин, утврдена со Наредбата за конечно утврдување 
на височината на основот за определување на постојаното 
месечно парично примање за 1987 година („Службен лист 
на СФР)", бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на 
просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија за првите девет месеци 
1988 година во однос на 1987 година за 114,7% и од 1 јануа-
ри 1988 година изнесува 395.890 динари. 

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

Бр. 863 
2 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с.р. 

966. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

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

НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично при-
мање по Законот за основните права на лицата одликува-
ни со Орден на народен херој, утврдена со Наредбата за 
конечно утврдување на височината на постојаното месеч-
но парично примање за 19[87 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/88), се зголемува спрема порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите девет месеци во 
1988 година во однос на 1987 година за 114,7% и од 1 јануа-
ри 1988 година изнесува 395.890 динари. 

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

Бр. 864 
2 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с.р. 

967. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76,32/81, 
68/81 и 75/85) претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

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

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1988 ГОДИНА 
1. Височината на основот за определување на бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
ње на основот за определување на боречкиот додаток за 
1987 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 1,7/88), се зголе-
мува спрема порастот на просечниот месечен личен доход 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите девет месеци во 1988 година во однос на 1987 годи-
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на зџ 114,7% и од 1 јануари 1988 година изнесува 395.890 
динари. 

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

Бр. 865 
2 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Милан Шешлија, с.р. 

968. 
Врз основа на чл. 22 и бб став 1 точка 15 од Законот за 

Народната банка на Југославија и за единственото моне-
тарно работење на народните банки на републиките и на-
родните банки на автономните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 

И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 
од примарната емисија и на други побарувања на Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87,29/88,35/88,40/88,44/88, 54/88, 59/88 и 66/88) точ-
ката 4 се менува и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за декември 1988 година изнесува 13,8% месечно." 

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

О. бр. 126 
2 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

969. 
Врз основа на член 38а став 7 и член 40а точка 1) од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 
61/88), Народната банка на Југославија дава 

С О О Л Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОБ-
ВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИ-
МАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Стапката на ревалоризацијата на обврските и поба-
рувањата по основ на примарната емисија за декември 
1988 година изнесува 13,3%. 

С. бр. 18 
2 ноември 1988 година 

t Белград 
Гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Влатковик, е. р. 

970. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист! 
наСФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

И Н Д Е К С 
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 
НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

СФР Југославија 272,1 
CP Босна и Херцеговка 272,4 
CP Македонија 270,2 
CP Словенија 277,5 
CP Србија 271,2 
Територија на CP Србија надвор од 
териториите на САП 271,9 
САП Војводина 267,7 
САП Косово 270,0 
CP Хрватска 272,9 
CP Црна Гора 277,0 

Бр. 001-4592/1 
1 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

971. 
Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и на член 93 став 5 

од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 
61/88), Сојузниот завод за статистичка утврдува и објаву-
ва 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И НА ДРУ-
ГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА 
ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Единствениот коефициент, според индексот на це-
ните на производителите на индустриски производи за но-
ември 1988 година во однос на декември 1987 година, из-
несува 2,228. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за ноември 1988 година во однос на декем-
ври 1987 година, изнесува 0,112. 

3. Порастот на цените на производителите на индус-
триски производи во ноември во однос .на октомври 1988 
година изнесува 16,7%. 

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари - ноември 1988 година во 
однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, 
изнесува 172,1%. 

Бр. 001-4688/1 
6 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 
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ПОМИЛУВАЊА 

Врз основа на член 315 точка 9 од, Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата одржана на 23 ноември 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на изре-

чената казна затвор: 
Бехмен Мустафа Омер 
Цицовиќ Љубисав Веселин 
Циулиќ Едуард Павао 
Динај,Хасан Бинак 
Гого Ѓоко Вељо 

, Фатај Мустафа Ѓани 
Феризи Адем Телал 
Гаиќ Живко Гордана 
Изетбеговиќ Мустафа Алија 
Куртај Бајрам Хасан 
Љатифи Вехби Мухарем 
Матак Јосип Бруно 
Некаков Симо Драган 
Османи Јетиш Ајша 
Рајиќ Ѓорѓе Слободан 
Тетес Иван Душан 
Велиќи Хисен Фериз 
Велиу Ремзи Илбер 
Зенели Рифат Назми 
Зониќ Мујо Јакуб. 

II 
Делумно се ослободуваат од извршување на изрече-

ната казна затвор: 
Арали Рахман Бесим, во траење од 6 (шест) месеци, 
Бачај Сали Зенел, во траење од 6 (шест) месеци, 
Бајрами Сали Муадин, во траење од 1 (една) година, 
Буја Бајрам Садик, во траење од 1 (една) година и 6 

(шест) месеци, 4 

Бујупи Ибрахим Хадил, во траење од 6 (шест) месе-
ци, 

Цури Нухо Ферат, во траење од 10 (десет) месеци, 
Чеља Ибрахим Раиф, во траење од 1 (една) година и 6 

(шест) месеци, 
Четај Мустафа Зуи, во траење од 1 (една) година, 
Дединца Назми Акија, во траење од 1 (една) година, 
Демај Рецеп Риза, во траење од 1 (една) година, 
Динај Хасан Смаиљ, во траење од 2 (две) години, 
Дини Мухедин Рахман, во траење од 1 (една) година 

и 6 (шест) месеци, 
Дорословац Лазар Јован, во траење од 1 (една) годи-

на, 
Ѓериќ Обрен Него, во траење од 1 (една) година, 
Фетај Изуф Селман, во траење од 2 (две) години, 
Голуб Милан Драгомир, во траење од 6 (шест) месе-

ци, 
Голуб Милана Душан, во траење од 9 (девет) месеци, 
Хајдини Смаил, Ружди, во траење од 2 (две) години, 
Хасани Раме Ахмет, во траење од 6 (шест) месеци, 
Ибрахим Нијази Африм, во траење од 6 (шест) месе-

ци, 
Илиев Илија Јован, во траење од 1 (една) година, 
Имишти Хисман Бехџет, во траење од 1 (една) годи-

на, * 
Кнежевиќ Анте Маркр, во траење од 6 (шест) месеци, 
Лисулов Радован Зоран, во траење од 1 (една) година, 
Мазреку Дурак Башким, во траење од 1 (една) годи-

на, 
Мијатовиќ Видо Милутин , во траење од 6 (шест) ме-

сеци, 
Муљај Осман, Азем, во траење од 1 (една) година, 
Павловиќ Павле Тихомир, во траење од 3 (три) месе-

ци, 
Пфајфар Алојз Милан, во траење од 1 (една) година, 
Путица Јово Никола, во траење од 6 (шест) месеци, 
Сојиќ Бранко Недо, во траење од 6 (шест) месеци, 

Шагуд Петар Јанко, во траење од 6 (шест) месеци, 
Шаља Сефер Хаве, во траење од 1 (една) година, 
Усеини Милаим Сафет, во траење од 1 (една) година, 
Забељи Аслан Шаќир, во траење од 1 (една) година, 
Закиќ Милан Сава, во траење од 9 (девет)месеци, 
Жегарац Стојан Ѓуро, во траење од 6 (шест) месеци. 

III 
Се заменува изречената казна затвор со условна осу-

да, со тоа што изречената казна нема да се изврши ако 
осудениот во рок од 3 (три) години не стори ново кривич-
но дело: 

Вовк Божидар Урбан, казна во траење од Утри) месе-
ци. 

О-бр. 47 
23 ноември 1988 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Раиф Диздаревиќ, е . р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за определување на 
највисоките цени на растителното масло за јаделе и ком-
пензациите за растително масло за јадење, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 69/88, се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСО-
КИТЕ ЦЕНИ НА РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕ-
ЊЕ И КОМПЕНЗАЦИИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНО МАСЛО 

ЗА ЈАДЕЊЕ 
Во точка 6 во одредбата под 2 наместо бројот: 

„519,80", треба да стои бројот: „1519,80". 
Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-

судство и управа, Белград, 2 декември 1988 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

948. Закон за измени на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буцетот на фе-
дерацијата за 1988 година 1837 

949. Закон за измени и дополненија на Законот за 
утврдување на приходите на федерацијата што 
во 1988 година се користат за потребите на 
стопанството 1837 

950. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година 1837 

951. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на најниските осигурени суми на кои мора 
да се договори осигурување за еден патник во 
јавниот превоз од последици на несреќен слу-
ч а ј 1838 

952. Одлука за измени на Одлуката за посебните 
трошоци на постапката на стекнување и 
одржување во важност на правата со кои се 
штитат пронајдоците и знаците за разликува-
ње 1838 

953. Одлука за денот и моментот на преминување 
на летно сметање на времето и денот и момен-
тот на поместување на средно европско зонско 
време во 1989 година 1838 

954. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
височината на стапката на затезната камата — 1839 



Страна 1848 - Број 72 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 декември 1988 

Страна 
955. Одлука ва измени и дополненија на Одлуката 

за условите за увоз на стоки за широка потро-
шувачка во 1988 година 1839 

956. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за подлоги за патиш-
та 

957. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за тркалави лагери — 

за пи-
селекција 

958. Правилник за југословенскиот стандард 
езоелектрични уреди за контрола и сел 
на фреквенции 

959. Правилник за југословенскиот стандард за 
енергетска електроника 

960. Правилник за југословенските стандарди за 
механика на карпите — 

.961. Правилник за југословенските стандарди за че-
лични јажиња за општа намена 

962. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенските стандарди за цевни затворачи — 

963. Правилник за југословенските стандарди за 
цврсти минерални горива 

964. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, семејната ин-
валиднина и зголемената семејна инвалидни-
на, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 
година 

1840 

1841 

1841 

1841 

1842 

1842 

1842 

1844 

1844 

Страна 
965. Наредба за утврдување на височината на осно-

вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1988 година 1845 

966. Наредба за утврдување на височината на по-
стојаното месечно парично примање во 1988 
година 1845 

967. Наредба за утврдување на основнот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1988 година — 1845 

968. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1846 

969. Соопштение за стапката за ревалоризацијата 
на обврските и побарувањата по основ на при-
марната емисија за декември 1988 година 1846 

970. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Јгуославија, во 
социјалистичките републики и во социјалис-
тичките автономни покраини за ноември 1988 
година 1846 

971. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и на другите општествени средства, 
пораст на цените на производителите на ин-
дустриски производи и процент на растежот 
на животните трошоци 1846 

Одлука за помилување на осудени лица — 1847 
Исправка на Одлуката за определување на највисо-

ките цени на растителното масло за јадење и 
копмензацијате за растително масло за јадење 1847 
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