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трала 650-155; Уредништво 651-885; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 
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1091. 
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 ПРИВРЕМЕ-
НИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ И КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИТЕ ОБВРСКИ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за привремени мерки за регу-

лирање на курсните разлики и каматите по девизните об-
врски кај Народната банка на Југославија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 10 ноември 1989 година. 

П бр. 1072 
10 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевнќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМАТИТЕ ПО ДЕВИЗНИ-
ТЕ ОБВРСКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат начинот на покритието на 

курсните разлики и каматите по девизните обврски кај На-
родната банка на Југославија, начинот на покритието на 
негативните курсни разлики и на плаќањето камата по де-
понираното девизно штедење на граѓаните, како и начи-
нот на враќањето на кредитите што овластените банки ги 
користеле по основ на депонирањето на девизното штеде-
ње на граѓаните кај Народната банка на Југославија. 

Под курсни разлики и камати од став 1 на овој член 
се подразбираат: 

1) курсни те разлики и каматите по странските креди-
ти и по депозитите користени од името и за сметка на На-
родната банка на Југославија; 

2) курсните разлики и каматите по основ на депони-
раното девизно штедење на граѓаните кај Народната бан-
ка на Југославија; 

3) курсните разлики по странските конвертирани кре-
дити во периодот од 1 јануари 1984 до 31 декември 1988 
година. 

Член 2 
Под странски кредити и депозити од член 1 став 2 

точка 1 на овој закон се подразбираат кредитите и депози-
тите што Народната банка на Југославија ги користела во 

странство врз основа на овластувањата од сојузните зако-
ни. 

Член 3 
Под депонирано девизно штедење на граѓаните од 

член 1 став 2 точка 2 на овој закон се подразбира состојба-
та на тоа штедење кај Народната банка ца Југославија на 
31 декември 1988 година, што е депонирано ефективно и 
по пресметковен пат во периодот од 30 Јуни 19/8 до 14 ок-
томври 1988 година. 

Член 4 
Под странски кредити од член 1 став 2 точка 3 на овој 

закон се подразбираат кредитите на организациите на 
здружен труд добиени од меѓународни финансиски орга-
низации за делот што е конвертиран преку Народната 
банка на Југославија во периодот од 1 јануари 1984 до 31 
декември 1988 година, според посебните договори според 
кои Народната банка на Југославија е должна девизите за 
отплата да ги продаде по курсот на конвергирањето. 

Член 5 
Курсните разлики од член 1 став 2 точка 1 на овој за-

кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и се разгра-
ничуваат на периодот на втасување, а ги намирува од сво-
ите приходи Народната банка на Југославија. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 2 на овој за-
кон се утврдуваат на 31 декември 1988 година и претставу-
ваат побарување на Народната банка на Југославија од 
федерацијата. 

Курсните разлики од член 1 став 2 точка 3 на овој за-
кон пресметковно ги товарат организациите на здружен 
труд што се кописници на кредитите, а делот содржан во 
отплати iv ви дековната година го намирува од своите 
приходи Народната банка на Југославија. 

Член 6 
Побарувањата на Народната банка на Југославија од 

федерацијата од член 5 став 2 на овој закон се валоризира-
ат во согласност со движењето на курсот на динарот, а се 
намируваат при повлекувањето на депонираното девизно 
штедење на граѓаните. Федерацијата е должна да и го на-
домести на Народната банка на Југославија износот на 
фактички исплатената камата на банките по основ на де-
понираното девизно штедење на граѓаните, намален за из-
носот на каматата што банките и ja плаќаат на Народната 
банка на Југославија по кредитите одобрени при депони-
рањето на девизното штедење на граѓаните. Народната 
банка на Југославија ја пресметува и ја исплатува камата-
та на банките по основ на странската валутна и рочна 
структура на депонираното девизно штедење на граѓаните 
на крајот од деловната година. 

Височината на каматните стапки се утврдува според 
просекот на каматите во земјите на домицилните валути, 
врз основа на методологијата што заеднички ја утврдува-
ат банките во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Утврдените каматни стапки можат за одделни годи-
ни да се зголемат заради поттикнување на девизното ште-
дење на граѓаните за делот што се утврдува со актите на 
монетарно-кредитната политика на Собранието на СФРЈ 
и за КОЈШТО федерацијата ги обезбедува потребните сред-
ства. 
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Член 7 
Износот на кредитите што овластените банки ги ко-

ристат кај Народната банка на Југославија по основ на де-
понираното девизно штедење на граѓаните на 30 ноември 
1988 година се изедначува по третман со другите кредити 
што ги дала Народната банка на Југославија од примар-
ната емисија и врз кои се применува есконтната стапка, со 
тоа што каматата по овој основ од 1 јануари 1989 година 
во целост се користи за исплата на каматите на банките 
врз основа на член 6 од овој закон, а се наплатува по исте-
кот на годината. 

Кредитите од став 1 на овој член се враќаат сразмер-
но на повлекувањето на депонираното девизно штедење 
на граѓаните, на начин што ќе го пропише Народната бан-
ка на Југославија. 

Член 8 
Федерацијата е должна да ги намирува реализирани-

те курсни разлики и каматите од член 1 став 2 точка 2 на 
овој закон, почнувајќи од 1 јануари 1989 година, и тоа: 

1) по повлекувањето на девизното штедење на граѓа-
ните - за нето износот на намалувањето на тоа штедење 
кај одделни банки спрема состојбата на крајот од секој ме-
сец. Барањата за исплата се поднесуваат во рок од 15 дена 
по истекот на месецот, а исплатата се врши во рок од 15 
дена од поднесувањето на пресметката; 

2) по преостанатото депонирано девизно штедење на 
граѓаните - по истекот на секоја година - за припаѓачкиот 
износ на годишната камата. Пресметката на каматата се 
поднесува во рок од 15 дена по истекот на годината, а ис-
платата се врши во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на пресметката. 

Член 9 
Федерацијата обезбедува средства за покритие на 

курсните разлики и каматите утврдени со примената на 
чл. 6, 7 и 8 од овој закон во буџетот на федерацијата за те-
ковната година. Претсметка на расходите по овој основ 
донесува Собранието на СФРЈ со одлука секоја година. 

Член 10 
Заради утврдување на обврските на федерацијата по 

основ на долгот од член 5 став 2 на Законот и плаќање на 
каматите по тој долг, Народната банка на Југославија е 
должна предлогот на претсметката на расходите по ТОЈ ос-
нов да му го достави на Сојузниот извршен совет до 15 ок-
томври тековната година за наредната година. 

Член И 
Стручните, техничките и административните работи, 

како и работите на контрола на пресметките за спроведу-
вањето на овој закон ги врши Народната банка на Југосла-
вија. 

Член 12 
По исклучок од одредбата на член 9 од овој закон, 

претсметката на расходите за 1989 година се утврдува во 
височина од 28.000 млрд. динари, од што во Буџетот на 
федерацијата за 1989 година се обезбедува износот од 
18.750 млрд. динари, а 9.250 млрд. динари се пренесуваат 
во наредната година. 

Член 13 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за привремени мерки за регули-
рање на курсните разлики и каматите по девизните обвр-
ски кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 43/89). 

Член 14 
Одредбите на чл. 6, 7, 8 и 12 од овој закон ќе се приме-

нуваат од 1 јануари 1989 година. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1092. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјал 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА П О С Е Б Н И ^ 
ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРШ 

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Се прогласува Законот за посебните давачки при увЛ 

зот на земјоделски и прехранбени производи, што го ycl 
вон Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-1 
публиките и покраините од 9 ноември 1989 година. 

П бр. 1054 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
О ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Заради заштита на производството на земјоделски и 

прехранбени производи, обезбедување на стабилност на 
пазарот со тие производи и влијание на увозните цени врз 
движењето на производството и на цените на домашниот 
пазар, при увозот на определени земјоделски и прехранбе-
ни производи организациите на здружен труд, претприја-
тијата и другите правни лица (во натамошниот текст: 
претпријатијата), како и физичките лица плаќаат посебна 
давачка. 

Член 2 
Посебната давачка претставува разлика помеѓу увоз-

ната цена, зголемена за износот на царините и другите 
увозни давачки, и просечната цена на домашниот пазар. 

Просечната цена од став 1 на овој член ја утврдува 
функцинерот кој раководи со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на трговијата, во спогодба со функци-
онерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството, најмалку еднаш месеч-
но. 

Член 3 
Сојзниот извршен совет, на предлог од сојузниот ор-ј 

ган на управата надлежен за работи на трговијата и од со-
јузниот орган на управата надлежен за работите на земјо-) 
деливото, ги определува земјоделските и прехранбените“ 
производи за кои при увозот претпријатијата и физичките 
лица плаќаат посебна давачка, со тоа што посебна давачка1 

задолжително се плаќа при увозот на земјоделските про-
изводи за кои се утврдуваат заштитни цени на ниво на фе-
дерацијата и на нивните основни преработки. 

При определувањето на земјоделските и прехранбе-
ните производи од став 1 на овој член Сојузниот извршен 
совет тргнува од потребата за заштита на домашното про-
изводство на земјоделски и прехранбени производи, од по-
нудата и побарувачката на тие производи на домашниот 
Лазар и од влијанието на странските цени врз движењето 
на производството и на цените на домашниот пазар. 

Член 4 
Ако Сојузниот извршен совет утврди дека дошло или 

дека може да дојде до растројства на домашниот пазар, за 
определени производи од член 3 на овој закон или за коли-
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чествата на тие производи може да определи друг износ 
на посебната давачка определена со член 2 на овој закон, 
или тие производи односно количества на тие производи 
да ги ослободи од плаќањето на посебната давачка. 

Член 5 
Посебна давачка на увоз на земјоделски и прехранбе-

ни производи не се плаќа на: 
1) производите што привремено се увезуваат заради 

облагородување или други работи на посредување во над-
ворешнотрговскиот промет, ако тие производи се извезат 
во рок од 30 дена од денот на завршувањето на технолош-
киот процес на производството, а најдоцна во рок од една 
година од денот на преминувањето на производите преку 
царинската линија; 

2) увозот на суровини и репродукционен материјал 
што ќе се употребат за производство на стоките за извоз 
што во целост ќе се извезат веднаш?по завршувањето на 
технолошкиот процес на производството, а најдоцна во 
рок од една година од денот на преминувањето на сурови-
ните и репродукциониот материјал преку царинската ли-
нија. 

Член 6 
Посебната давачка при увозот на земјоделски и пре-

хранбени производи се наплатува при царинењето на сто-
ките, според прописите што важат зачнаплатување на ца-
рината. 

Член 7 
Средствата остварени со наплата на посебната давач-

ка при увозот на земјоделски и прехранбени производи се 
уплатуваат во буџетот на федерацијата. 

Член 8 
Одговорното лице во претпријатието кое, користејќи 

ги поволните околности на пазарот, ќе продаде на домаш-
ниот пазар земјоделски или прехранбени производи што 
привремено ги увезло заради облагородување или заради 
други работи на посредување во надворешнотрговскиот 
промет или за производство на стоки за извоз и на кои е 
ослободено од плаќање посебна давачка и на тој начин ќе 
оствари противправна имотна корист за своето претприја-
тие, ќе се казни со затвор до пет години. 

Член 9 
За стопански престап ќе се казни претпријатието со 

парична казна во височина од петкратен до дваесеткратен 
износ на посебната давачка што требало да ја плати за 
увезените земјоделски или прехранбени производи во сог-
ласнот со овој закон или со прописот донесен врз основа 
на него: 

1) ако производите што привремено ги увезло заради 
облагородување или други форми на посредување во над-
ворешнотрговскиот промет не ги извезе по извршениот 
процес на производство или извршените работи на обла-
городување или посредување, во роковите пропишани со 
овој закон (член 5 точка 1); 

2) ако стоките произведени од суровини и репродук-
ционен материјал за кои не е платена посебна давачка по 
завршниот технолошки процес на производството, не ги 
извезе во роковите пропишани со овој закон (член 5 точка 
2). 

За дејствијата од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во претпријатието 
со парична казна од 500.000 до 2,500.000 динари. 

Член 10 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за посебните давачки при увоз на 
земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 15/68 и 41/89). 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1093. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС 
НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ; НА 
ЧЛЕН 6 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА 
НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТО-
НОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измена на Законот за обез-

бедување средства за регрес на дел од каматата според од-
редбите на член 6 од Општествениот договор за посебните 
мерки за остварување на политиката на најбрз развој на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово во перио-
дот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 9 ноември 1989 година. 
П бр. 1074 
9 ноември 1989 година Претседател 
Белград На Претседателството на-

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собрението на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА СПОРЕД 
ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 6 ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПОЛИТИКАТА НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА АВТОНОМНА, ПОКРАИНА КОСОВО ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за регрес на дел 

од каматата според одредбите на член 6 од Општествени-
от договор за посебните мерки за утврдување на полиса-
та на најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово во периодот од 1986 до 1990 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 41/89) во член 2 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„За регрес на дел од каматата според член 1 од Зако-
нот во 1989 година се обезбедуваат средства во износ од 
39.826,057.580 динари, од што се обезбедени средства во 
износ од 9.826,057.580 динари до 14 јули 1989 година на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на финансиите, а 30.000,000.000 динари во Буџетот 
на федерацијата за 1989 година.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1094. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТОВАРЕН СООБ-
РАЌАЈ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НАРОДНА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 1989 ГО-

ДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-



Страна 1730 - Број 70 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 ноември 1989 

конот за условите и начинот на обезбедување дел од сред-
ствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Народна Социјалистичка Република Албанија за 1989 
година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 9 ноември 
1989 година. 

П бр. 1076 
9 Ноември 1989 година „ 
Белград „ Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА и ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА у с -ловите И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД 
СРЕДСТВАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ТО-
ВАРЕН СООБРАЌАЈ ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА-
РОДНА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА АЛБАНИ-

ЈА ЗА 1989 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за условите и начинот на обезбедување 

дел од средствата за вршење на железничкиот товарен со-
обраќај помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Народна Социјалистичка Република Алба-
нија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/89 и 
41/89), во член 6 се додава став 2, кој гласи: 

„Сојузниот орган на управата од став 1 на овој член 
може, пред поднесувањето на периодичната односно на 
годишната пресметка, да и уплати на име аконтација на 
Железничко-транспортната организација Титоград сред-
ства за покритие на дел од трошоците на пругата 
Титоград-Божај во износ од најмногу 90% од износот на 
средствата исплатени за претходниот пресметковен пери-
од.". 

Член 2 
Во член 116 бројот: „5.408,294.000" се; заменува со 

бројот: „13.700,000.000". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1095. 
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 ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 
ноември 1989 година. 

П бр. 1051 
9 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р: 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 
и 40/89) во член 6 став 2 точка 5 пред зборот: ,,претрес“ се 
додаваат зборовите „преглед и“. 

Член 2 
Во член 18 став 2 по тачка 8 се додава нова тачка 9, 

која гласи: 
„9) земјоделските производи кои остануваат како ре-

зултат од умножување во процесот на производството на 
семенски стоки од ̂ привремено увезен семенски матери-
јал;". 

Досегашната точка 9, која станува точка 10, се менува 
и гласи: 

„10) стоките што извозно-увозно се царинат без пре-
минување на царинската линија врз основа на склучен и 
регистриран договор со странско лице за отстапување из-
градба на инвестиционен објект на странски изведувач во 
земјата,". 

Член 3 
Во член 19 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1) за стоки што се увезуваат, па и преку слободната 

или царинската зона - со денот кога стоките ја преминале 
царинската линија, а за стоки што од слободната зона се 
пуштаат во промет на единствениот југословенски пазар -
со денот кога стоките преминале од слободната зона на 
единствениот југословенски пазар“. 

Во точпка 4 по зборовите: „на тие стоки“ се додаваат 
запирка и зборовите: „односно со денот на истекот на ро-
кот за кој е одобрен привремениот увоз;". 

Точка 9 се менува и гласи: 
„9) за стоки што се увезени без плаќање царина, врз 

основа на член 50 од овој закон, а што не се извезени во 
роковите од член 50 на овој закон - со денот на истекот на-
пропишаните рокови од член 50 на овој закон односно со 
денот на поднесувањето барање за пресметување и плаќа-
ње на царината и другите увозни давачки, ако барањето е 
поднесено пред истекот на роковите од член 50 на овој за-
кон.". 

Член 4 
Во член 22 став 1 зборовите: „настанувањето на об-

врската за плаќање царина“ се заменуваат со зборовите: 
„поднесувањето на царинската декларација, а за стоките 
што патниците ги носат со себе - на денот на царинење-
то“. 

Став 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 4, точката се 

заменува со зборовите: „односно според прописите што 
важат на денот на истекот на рокот за кој е одобрен при-
времениот увоз.". 

Досегашниот став в' станува став 5. 
Во досегашниот став 7, кој станува став 6, зборовите: 

„кога стоките се изнесени од консигнациониот склад“ се 
заменуваат со зборовите: „на поднесувањето на царинска-
та декларација“. 

Досегашните ст. 8 и 9 стануваат ст. 7 и 8. 
Во досегашниот став 10, кој станува став 9, запирката 

и зборовите: „односно со намалување на царинската стап-
ка“ се бришат. 

По став 9 се додава нов став 10, кој гласи: 
„(10) Износот на царината за стоките произведени 

или облагородени во слободната зона што се пуштаат во 
промет на единствениот југословенски пазар се утврдува 
според царинските стапките на царината и на другите 
увозни давачки за стоките што се пуштаат во промет на 
единствениот југословенски пазар - според прописите 
што важат на денот.на поднесувањето на царинската дек-
ларација.". 

Член 5 
Во член 25 став 3 зборовите: „пет години“ се замену-

ваат со зборовите: „три години“. 
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Член 6 
Во член 26 став 3 зборовите: „пет години“ се замену-

ваат со зборовите: „три години“. 

Член 7 
Во член 27 став 8 зборовите: „Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските." 

Член 8 
Во член 28 став 1 во точка 3 ст. 2 до 5 се бришат, а во 

\ ст. 6,7 и 8, кои стануваат ст. 2,3 и 4, зборовите: „ст. 1 до 5" 
се заменуваат со зборовите: „став 1". 

По точка 3 се додава нова точка \ к о ј а гласи: 
„4) државјани на Социјалистич“ка Федеративна Репуб-

лика Југославија и странски државјани - на предмети што 
ги примаат од странство во пратки до вредноста што ќе ја 
пропише Сојузниот извршен совет.". 

Досегашните точ. 6 до 9 стануваат точ. 5 до 8. 
Во точка 9, која станува точка 8, зборот: „слични“ се 

брише. По зборот: „приредби“ се додаваат зборовите: „од 
меѓународно значење“. 

Досегашните точ. 10 до 16 стануваат точ. 9 до 15. 

Член 9 
Во член 29 став 1 точка 2 по зборот: „цели“ се додава-

ат запирка и зборовите: „за заштита на човековата живот-
на и работна средина“. 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата, здруженијата на уметници и други организации 
што се занимаваат со научноистражувачка, образовна, 
културно-образовна дејност и техничка култура, со кул-
турно-уметничка дејност, со дејности на заштита на кул-
турните добра, со Новинско-издавачка дејност или со деј-
ности на радио и телевизија или кинематографија или со 
дејност на физичка култура и спорт - на стоките што не се 
произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а служат непосредно за вршење на нивната 
дејност“. 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4) организациите на Југословенскиот црвен крст -

на стоките што ги увезуваат од странство, освен на пат-
нички моторни возила што служат за извршување на ни-
вните хуманитарни задачи. 

Во точка 9 став 1 во одредбата под г) по зборот: „оп-
рема“ се додаваат запирка и зборовите: „освен ако органи-
зацијата за осигурување не врши осигурување за опреде-
лен ризик на осигурување“. 

Во став 2 зборовите: „3.000 Б'РТ" се заменуваат со 
зборовите: „1.000 БРТ\ 

Во точка 10 ставот 2 се брише. 
По точка 12 се додаваат нови точ. 13 и 14, кои гласат: 
„13) корисниците на слободната зона - на опрема, ре-

зервни делови, суровини и репродукционен материјал, по-
гонско гориво и потрошен материјал, што се увезуваат во 
слободната зона заради производство за извоз и вршење 
на други дејности, во согласност со сојузниот закон. 

14) организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата, општествено-политичките заедници и општестве-
ните организации - на опрема што не се произведува во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а 
служи непосредно за заштита на човековата животна и ра-
ботна средина.". 

Во став 2 во првата реченица зборовите: „пет годи-
ни“ се заменуваат со зборовите: „три години“. Во втората 
реченица зборовите: „на денот на увозот“ се заменуваат 
со зборовите: „на денот на поднесувањето на царинската 
декларација“, а зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

Член 10 
Во член 30 ст. 2 до 5 се бришат. 
Во досегашниот став 6, кој станува став 2, зборовите: 

„од ст. 1 до 5", на обете места, се заменуваат со зборовите: 
„од став 1", зборовите: „со договорна организација на 
здружен труд“ се заменуваат со зборовите: „на начин ут-
врден со сојузниот закон“, а зборовите: „од ст. 7 и 10" се 
заменуваат со зборовите: „од ст. 3 и 6". 

Во досегашните ст. 7, 8, 9 и 10, кои стануваат ст. 3, 4, 
5 и 6, зборовите: „од ст. 1 до 5" се заменуваат со зборови-
те: „од став 1". 

Член 11 
Во член 30a се додава нов став 1, кој гласи: 
„(1) Вредностите од член 28 став 1 точ. 2, 3 и 4, од 

член 29 став 1 точка 1 став 3 и точка 7, став 2 и од член 30 
став 6 на овој закон Сојузниот извршен совет може да ги 
пропише во динари или во динарска противвредност на 
определена странска валута.". - v 

Досегашниот став 1 станува став 2. 

Член 12 
По член 30a се додаваат чл. 306 и ЗОв, кои гласат: 

„Член 306 
(1) Ослободени се од плаќање царина лицата што уве-

зуваат опрема по основ на влог на странско лице под след-
ните услови: 

1) вложувањето на странското лице да е подолго од 
пет години; 

2) влогот на странското лице да изнесува најмалку 
20% од вкупното вложување. 

(2)-Заради користење на повластиџата од став 1 на 
овој член, на надлежната царинарница и се поднесува по-
тврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на економските односи со странство дека се исполнети ус-
ловите од став 1 на овој член и спецификација на опрема-
та по тар. броеви и тар. ознаки на Царинската тарифа што 
ја заверува тој орган. 

(3) Ако лицето од став 1 на овој член стоките за кои 
не се платени царина и други увозни давачки ги отуѓи, му 
ги даде на друг на користење или ги употреби за други це-
ли, а не за оние поради кои е ослободено од плаќање цари-
на и други увозни давачки, пред истекот на рокот од пет 
години од денот на увозот, е должно претходно да ја пла-
ти царината по стапката утврдена во Царинската тарифа 
и другите увозни давачки. Царината и другите увозни да-
вачки се пресметуваат по прописите што важат на денот 
на поднесувањето на барањето за пресметка и плаќање на 
царината и другите увозни давачки. 

(4) Ако лицето од став 1 на овој член стоките за кои 
не се платени царина и други увозни давачки ги отуѓи, му 
ги даде на користење на друг или ги употреби за други це-
ли, а не за оние поради кои е ослободено од плаќање цари-
на и други увозни давачки, пред истекот на рокот од пет 
години од денот на увозот на стоките без претходно пла-
ќање на царината и другите увозни давачки, е должно да 
ја плати царината според стапката утврдена во Царинска-
та тарифа и другите увозни давачки. Царината и другите 
увозни давачки се пресметуваат според прописите што 
важат на денот на донесувањето решение за наплата на 
царината и другите увозни давачки. 

(5) Сојузната управа за царини води евиденција по 
корисници и вредности на увезената опрема и за тоа му 
доставува годишен извештај на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите. 

Член ЗОв 
Евиденција за вредноста на стоките што ги увезуваат 

правни лица, по основ на чл. 25 до 306 од овој закон, води 
Сојузната управа за царини, а за стоките што ги увезуваат 
физички лица, по основ на член 28 став 1 точ. 3 и 6, член 29 
став 1 точка 1 и член 30 од овој закон, евиденција води 
надлежната царинарница.". 

Член 13 
Во член 38 став 1 во точка 11 се додава нова речени-

ца, која гласи: „Вредноста на услугата не ги содржи тро-
шоците на истражувањата извршени во странство." 

Член 14 
Во член 41 став 4 зборовите: „зашто не одговара на 

одредбите на овој закон за договорената цена, а царинска-
та основица не може да се утврди согласно со одредбите 
на чл. 34 до 45 од овој закон“ се бришат. 
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Член 15 
Во член 45 став 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат 

за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за пазар 
и општи стопански работи, Сојузниот комитет за енерге-
тика и индустрија“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на економските од-
носи со странство, сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на трговијата и сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на енергетиката и индустријата“. 

Член 16 
Во член 46 ст. 1 и 2 зборовите: „настанати во Југосла-

вија“ се бришат. 

Член 17 
Во член 52 ставот 3 се менува и гласи: 
„(3) Царинските стапки од став 1 на овој член, врз ос-

нова на критериумите од став 2 на овој член, ги пропишу-
ва Сојузниот извршен совет.". 

Член 18 
Член 53 се менува и гласи: 

„Член 53 
(1) Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 

орган на управата надлежен за работи на финансиите, а по 
претходно прибавено мислење од сојузниот орган на уп-
равата- надлежен за работи на економските односи со 
странство и од сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на трговијата, може важечките царински стапки да 
ги зголеми односно да ги намали или да ги укине, а за сто-
ките за кои во Царинската тарифа е предвидена царинска-
та стапка „слободно“, може да определи царинска стапка 
од 15%, под следните услови: 

1) ако на странскиот пазар дошло до зголемување од-
носно до намалување на цените на стоките за најмалку 
15% во однос на важечките цени на тие стоки на тој пазар; 
ако таа промена трае најмалку три месеци и ако би 
можела да предизвика растројства на домашниот пазар; 

2) ако на домашниот пазар организацијата на 
здружен труд односно претпријатието или друго лице за 
определени стоки остварува монополска положба или мо-
нополска цена, утврдени во согласност со сојузниот закон 
со кој се уредува сузбивањето на монополска положба и 
нелојалниот натпревар. 

(2) Рокот на примената на прописите од став 1 на 
овој член мора да биде временски ограничен.". 

Член 19 
Во член 54 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако царинските стапки за земјоделски производи 

во определен временски период не обезбедуваат стабил-
ност на домашното производство и на домашниот пазар 
во согласност со политиката на цените, Сојузниот из-
вршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите, по претходно прибаве-
но мислење од сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на земјоделството и сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на трговијата може, покрај постојните 
царински стапки, да пропише и сезонски царински стапки, 
со временско ограничување на нивната примена под след-
ните услови: 

1) ако цената на увозните земјоделски производи е 
пониска за 20% од заштитната цена на тие производи на 
домашниот пазар; 

2) ако цената на увозните земјоделски производи за 
кои не се утврдени заштитни цени е пониска од просечна-
та производствена цена на тие производи во земјата.". 

Член 20 
Во член 87 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„(4) Од износот добиен со продажба на стоките од 

став 3 на овој член царинарницата и уплатува на желез-
ничката станица дел од износот на име настанатите тро-
шоци во врска со стоките (трошоци за превоз, трошоци за 
чување, трошоци за лежарина и сл.), а остатокот на сред-
ствата го распоредува според член 398 став 2 од овој за-
кон." 

Член 21 
Во член 91 ставот 2 се брише. 

Член 22 
Во член 107 став 1 се додава нова реченица, која гла-

си: „Овластениот претставник на бродот е должен заради 
спроведување на мерките на царински надзор да обезбеди 
превоз на царинскиот работник до бродот и назад.". 

Член 23 
Во член 122 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

царинарницата може да одобри срамнување на состојбата 
на товарот со податоците од манифестот и по истоварува-
њето на товарот.". 

Досегашните сг. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Член 24 

Во член 163 ставот 2 се брише. 

Член 25 
Во член 164 став 1 зборовите: „Се испраќаат под ца-

рински надзор, ако со овој закон не е поинаку определено“ 
се заменуваат со зборовите: „подлежат на царински над-
зор“. 

Член 26 
Член 194 се брише. 

Член 27 
Во член 206 ставот 6 се брише. 

Член 28 
Во член 210 став 7 зборовите: „и под надзор“ се бри-

шат. 
Член 29 

Во член 213 став 10 по зборовите: „царинското под-
рачје на Југославија“ се додаваат знакот точка и запирка и 
зборовите: „да и се предадат на царинарницата на слобод-
но располагање, освен стоките што се штетни или опасни 
за човековата животна и работна средина“. 

Член 30 
Во член 218 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Држателот на консигнациониот склад може да 

издава од консигнациониот склад, без плаќање царина и 
други увозни давачки, со претходно одобрение од цари-
нарницата, апарати, уреди и инструменти заради замена 
на неисправни или оштетени апарати, уреди и инструмен-
ти, купени преку консигнациони складови, под услов да е 
во прашање замена во гарантен рок.". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 6, по зборот: 
„заменетите“ се додаваат зборовите: „апарати, уреди, ин-
струменти и“. 

Член 31 
Во член 219 ставот 2 се менува и гласи: 
„(2) Царинската декларација се поднесува до цари-

нарницата во рок од петнаесет дена од денот на презема-
њето на стоките од консигнациониот склад.". 

Член 32 
Во член 221 по став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„(6) По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, 

стоките што, согласно со сојузниот закон со кој се регули-
ра превозот на опасни материи, се штетни или опасни за 
човековата животна и работна средина, мораат да се вра-
тат во странство, во најкраток можен рок.". 

Член 33 
Во член 2216 став 2 запирката и зборовите: „увозни 

оцаринети стоки“ се бришат. 

Член 34 
Во член 222 во став 1 третата реченица се менува и 

гласи: „Слободни царински продавници можат да се отво-
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раат во места и на објекти на кои е организирана царинска 
контрола за продажба на стоки на лицата утврдени со со-
јузниот закон со кој се уредува надворешнотрговското ра-
ботење.". 

Член 35 
Во член 223 ставот 1 се брише. 
Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2. 

Член 36 
Во член 227 став 1 по зборот: „стоки“ се додаваат збо-

ровите: „од царинскиот магацин и царинското стовариш-
те“. 

Член 37 
Во член 249 по став 3 се додава став 4, кој гласи: 
„(4) Директорот на Сојузната управа за царини може 

да одобри, под царински надзор, монтажа на опрема за об-
јекти чија изградба е планирана за период подолг од две 
години, пред спроведената постапка на царинење, врз ос-
нова на гаранција од банката, со која банката го гаранти-
ра плаќањето на царината и другите увозни давачки.". 

Член 38 
Во член 253 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Подносителот на декларацијата може, кон одоб-

рението на царинарницата кај која се врши царинење на 
стоките, да поднесе декларација и пред пристигнувањето 
на стоките наменети за извоз.". 

Член 39 
Во член 255 ставот 5 се менува и гласи: 
„(5) Се овластува директорот на Сојузната управа за 

царини да пропише во кои случаи не треба да се запишува 
во декларацијата наименувањето од тарифниот став по 
Царинската тарифа, како и начинот на внесувањето на 
податоците од став 3 на овој член.". 

Член 40 
Во член 256 став 1 зборовите: „алинеи 1 и 2" се бри-

шат. 

Член 41 
Во член 260 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Преглед на стоките се врши во роковите од член 

252 на овој закон во присуство на подносителот на декла-
рацијата кој е должен да ги покаже стоките.". 

Член 42 
Во член 270 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) Ако врз основа на податоците од декларацијата, 

од кои зависи пресметката на царината и на другите увоз-
ни давачки, и од исправите што се поднесени кон деклара-
цијата се утврди дека пресметката на царината и на други-
те увозни давачки не одговара на вистинската состојба на 
стоките односно ако до плаќање на царината и на другите 
увозни давачки дошло во помал или повисок износ однос-
но ако царината и другите увозни давачки се платени по-
веќепати:". 

Во точка 1 зборовите: „шест месеци од денот на из-
вршеното царинење“ се заменуваат со зборовите: „една 
година од денот на поднесувањето на декларацијата“. 

Во точка 2 зборовите: „шест месеци од денот на пла-
ќањето на царината“ се заменуваат со зборовите: „една 
година од денот на поднесувањето на декларацијата“, а 
зборовите: „дополнително даја пресмета и да му ги врати 
повеќе наплатената царина и другите увозни давачки“ се 
заменуваат со зборовите: „дополнително да ги пресмета 
царината и другите увозни давачки и да донесе решение за 
наплатата односно за враќањето на царината и другите 
увозни давачки, непресметани или пресметани во помал 
или во поголем износ од пропишаниот;". 

Став 3 се менува и гласи: 
„(3) Ако врз основа на податоците од извозната ца-

ринска декларација се утврди дека тие податоци не се 
усогласени со вистинската состојба на стоките односно со 
податоците од исправите што се поднесени кон деклара-
цијата, подносителот на декларацијата може да бара изме-

на на тие податоци во рок од една година од денот на под-
несувањето на декларацијата.". 

Член 43 
Во член 271 став 1 зборовите: „исправите и“ се заме-

нуваат со зборовите: „исправите или“, а зборовите: „шест 
месеци од денот на подигањето на стоките под царински 
надзор“ се заменуваат со зборовите: „една година од де-
нот на поднесувањето на декларацијата“. 

Член 44 
Во член 272 став 1 по зборот: „помал“ се додаваат 

зборовите: „или поголем“, а зборовите: „дополнително ќе 
ја пресмета царината и другите увозни давачки во рок од 
две години од денот на подигањето на стоките под царин-
ски надзор“ се заменуваат со зборовите: „во рок од две го-
дини од денот на поднесувањето на декларацијата ќе доне-
се решение за наплата односно за враќање на царината и 
другите увозни давачки." 

Член 45 
Во член 274 став 1 зборовите: „Царинските обврзни-

ци односно лицата што во царинската постапка се означе-
ни како крајни корисници на увезените стоки“ се замену-
ваат со зборовите: „Учесниците во царинската постапка, 
корисниците на увезените стоки и другите лица кај кои се 
наоѓаат увезените стоки“ а зборовите: „подигањето на 
стоките под царински надзор“ се заменуваат со зборовите: 
„поднесувањето на декларацијата“. 

Член 46 
Во член 275 став 1 зборовите: „обезбедувањето за на-

плата на царината и на другите увозни давачки за стоките 
за кои истекле роковите за лежење од член 226 на овој за-
кон“ се бришат. 

Член 47 
Во член 276 точката 4 се брише. 

Член 48 
, Во член 279 став 2 зборовите: „или уништувањето на 

стоки под царински надзор“ се заменуваат со зборовите: 
„освен стоките што немаат употребна вредност, стоките 
што се штетни или опасни за човековата животна и работ-
на средина, а што корисникот е должен да ги уништи под 
царински надзор“. 

Член 49 
Во'член 280 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

на стоките што се увезуваат како замена за стоки што се 
вратени како несоодветни во странство според член 279 ^ 
став 1 точ. 1, 2 и 5 од овој закон, не се плаќаат царина и 
други увозни давачки, под услов да не е поднесено барање 
за враќање на платената царина и другите увозни давачки 
односно да не е остварено враќање на царината и другите 
увозни давачки кај царинарницата која извршила царине-
ње на увезените стоки вратени во странство.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3 кој станува став 4, по зборови-

те: „износ од платената цена“ се додаваат зборовите: „од-
носно испраќа стоки како замена за соодветниот износ на 
цената кој не може да го врати“, а по зборовите: „износ на 
платената цена“ се додаваат зборовите: „односно на сто-
ките во замена за тој износ.". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 

Член 50 
Во член 291 став 1 по зборот: „исправи“ се додаваат 

зборовите: “најдоцна два часа пред испловувањето на бро-
дот (член 112 став 1)". 

Член 51 
Во член 293 став 3 зборовите: „пријавата за извоз на 

стоките“ се заменуваат со зборовите: „извозната царинска 
декларација“. 
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Член 52 
Во член 306 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

за стоки што привремено се увезуваат заради преработка, 
обработка, доработка и поправка, царинарницата, врз ос-
нова на писмено барање од подносителот на декларација-
та, може да одобри преглед на стоките и пред поднесува-
њето на декларацијата, под услов декларацијата да се под-
несе во рок од два дена од денот на извршениот преглед 
на стоките." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборот: 
„извезуваат“ се става точка, а зборовите до крај се бри-
шат. 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: 
„Во случаите од член 53 став 2 точ. 1,2,5 и 8 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство“ се заменуваат 
со зборовите: „Во случаите на привремен извоз односно 
увоз на: стоки заради облагородување (преработка, дора-
ботка и обработка) и поправка; животни за приплод, семе, 
посадочен и друг материјал за размножување на растенија 
и животни; репродукционен материјал (суровини, помо-
шен материјал или полупроизводи) односно склопови, го-
тови делови за вградување што се употребуваат во произ-
водството на стоките што ќе се извезат односно ќе се уве-
зат и стоки заради комисиона продажба Л 

Член 53 
Во член 313 став 1 по зборот: „исправите“ и зборот: 

„односно“ се заменуваа со зборот: „или“. 

'Член 54 
Во член 315 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) При враќање на стоки што биле привремено из-

везени заради преработка, доработка или обработка се 
плаќаат царина и други увозни давачки пресметани на 
вредноста на извршената преработка, доработка или об-
работка, вклучувајќи ги и вредноста на материјалот упот-
ребен за тие цели и другите трошоци во странство во 
врска со испраќањето и допремувањето на стоките, со 
примена на стапката што важи за стоките што се увезува-
ат.". 

Во став 2 по зборовите: „во гарантен рок“ запирката 
се брише и се додаваат зборовите: „и во случаите кога не е 
можно да се изврши поправка во гарантен рок, туку се ис-
праќаат соодветни стоки или се заменува нивни дел.". 

Ст. 3 и 5 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 55 
Во член 340 став 2 по зборовите: „авионски пратки“ 

запирката се брише и се додаваат зборовите: „и пратки на 
забрзана пошта и евро-пакети.". 

Во став 4 по зборовите: „поштенски пратки“ се дода-
ваат запирка и зборовите: „пратки на забрзана пошта и ев-
ро-пакети". 

Член 56 
Во член 355 по став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои 

гласат: 
„(4) По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, 

стоките од став 1 на овој член можат да се упатат на цари-
нење во одредишната царинарница. 

(5) Поблиски прописи за начинот на пријавување и 
упатување во одредишната царинарница и посебна царин-
ска постапка со тие стоки донесува директорот на Сојуз-
ната управа за царини.". 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 57 
Во член 369 став 1 во точ. 1 и 2 во заградите пред збо-

ровите: „член 254" се додаваат зборовите: „член 16,". 

Член 58 
Во член 370 став 1 се додава нова точка 15, која гласи: 
„15) ако стоките не ги врати во странство (член 221 

став 6).". 

Член 59 
Во член 371 став 1 точка 4 зборовите во заградата: 

„чл. 25 и 27 и член 30 ст. 6 и 11" се менуваат и гласат: „чл. 
25 и 27, член 29 став 1 точ. 2 до 5 и точ. 8 до 13 и член 306". 

По точка 4 се додаваат две нови точки 5 и 6, к)ри гла-
сат: 1 

„5) ако стоките не ги извезе во определениот рок од-
носно во определената вредност во странство (член 50); 

6) ако не ги извезе стоките во согласност со обврските 
утврдени со прописот донесен врз основа На член 49 од 
Царинскиот закон." 

Член 60 
Во член 375 став 1 точка 1 по зборовите: „од консиг-

национен склад“ се додаваат зборовите: „или издаде сто-
ки без одобрение од царинарницата“, а во заградата збо-
ровите: „чл. 217, 219 и 220" се заменуваат со зборовите: 
,,член 217, член 218 став 5 и чл. 219 и 220,". 

Точка 7 се менува и гласи: 
„Тиково роковите од член 252 на овој закон не ги по-

каже стоките (член 260 став i);". 
По точка 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) ако во пропишаниот рок не поднесе декларација 

(член 306 став 2);. 

Член 61 
Во член 379 став 1 точка 1 зборовите: „односно кон 

исправата по која се царинат стоките“ се заменуваат со 
зборовите: „односно при царинењето на стоките“. 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) ако упати со превозна исправа - багажница стоки 

кои не претставуваат личен багаж (член 16 и член 28 став 1 
точка 1);". 

Досегашните точ. 4 и 5 стануваат тон. 5 и 6. 
Досегашната точка 6 се брише. 

Член 62 
Во член 380 став 1 точка 1 во заградата зборовите: 

„член 350" се заменуваат со зборовите: „член 204 став 4 и 
член 350". 

Точка 4 се брише. 
Во став 2 зборовите: „150.000 динари“ се заменуваат 

со зборовите: „3,000.000 динари“, а зборовите: „25.000 ди-
нари“ со зборовите: „250.000 динари“. 

Член 63 
Во член 380а став 1 точката 1 се брише. 
По досегашната точка 2 која станува точка 1, се дода-

ва нова точка 2, која гласи: 
„2) ако на царинскиот орган не му овозможи преглед 

на возилото или личен претрес (член 6).". 

Член 64 
Член 384 се брише. 

Член 65 
Чл. 394, 395 и 396 се бришат. 

Член бб 
Во одредбите на Царинскиот закон („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 10/76,36/79, 52/79, 12/82,61/82,7/84,25/85, 
38/86, 28/88 и 40/89) по зборовите: „организација на 
здружен труд“ се додаваат зборовите: „односно претпри-
јатие“. 

“ Член 67 
Одредбите на чл. 3, 4 и 9 од овој закон што го уреду-

ваат работењето во слободната зона ќе се применуваат од 
денот на влегувањето во сила на сојузниот закон со кој се 
уредува основањето на слободни зони. 

Член 68 
За стоките што ја преминале царинската линија до 

денот на влегувањето на овој закон во сила износот на ца-
рината и на другите увозни давачки се утврдува според 
состојбата на стоките и според прописите што важеле на 
денот на преминувањето на стоките преку царинската ли-
нија. 
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Одредбата од став 1 на овој член се применува во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето на ОВОЈ закон во сила. 

Член 69 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да утврди пречистен текст на Царинскиот закон. 

Член 70 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето . о „Службен лист на СФРЈ“. 

1096. 
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 СУПЕРГАРАН-

ЅИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЗДРУ-
ЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗАГРЕБ, КАКО ГА-

РАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИ-
ЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ 
ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЈШЈА) ДИМИТРОВГРАД 

Се прогласува Законот за супергаранција на федера-
цијата за обврските на Здружена банка на Хрватска, За-
греб, како гарант по II заем од Европската инвестициона 
банка за финансирање на модернизацијата на магистрал-
ниот железнички правец Јесенице (Сежана-Гевгелија) Ди-
митровград, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 9 ноем-
ври 1989 година. 

П бр. 1079 
9 ноември 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГАРАНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЗДРУЖЕНА БАНКА НА ХРВАТСКА, ЗА-
ГРЕБ, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ ПРАВЕЦ ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА) 

ДИМИТРОВГРАД 

Член 1 
Федерацијата презема обврска, како супергарант, да 

ги намири обврските на Здружена банка на Хрватска, За-
греб, како гарант по договорот за заем помеѓу Европската 
инвестициона банка и ЖТП Загреб, за финансирање на мо-
дернизацијата на делот од магистралниот железнички 
правец Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград, во из-
нос од 18 милиони ECU односно во динарска противвред-
ност од 540.000.000.000 динари, зголемен за износот на до-
говорената камата и трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица во однос на курсот на динарот врз основа на која 
е утврдена височината на заемот. 

Член 2 
Заемот за кој се дава супергаранција се отплатува 

според одредбите на Законот за начинот и условите за из-

вршување на обврските по кредитите од меѓународни фи-
нансиски организации за кои федерацијата дала гаранција 
или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спо-
годби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86). 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1097. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 0 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУПЕРГАРАН-
ЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ЉУБ-
ЉАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА БАНКА, ЉУБЉАНА, 
КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД ЕВРОПСКАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МО-
ДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛНИОТ ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ ПРАВАЦ ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖАНА-ГЕВГЕЛИЈА) 

ДИМИТРОВИ2 АД 
Се прогласува Законот за супергаранција на федера-

цијата за обврските на Љубљанска банка - Здружена бан-
ка, Љубљана, како гарант по II заем од Европската инвес-
тициона банка за финансирање на модернизацијата на ма-
гистралниот железнички правец Јесенице (Сежана-Гевге-
лија) Димитровград, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Соборот на републиките и локраините од 
9 ноември 1989 година. 

П бр. 1080 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СУПЕРГ АР АНЏИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ОБ-
ВРСКИТЕ НА ЉУБЉАНСКА БАНКА - ЗДРУЖЕНА 
БАНКА, ЉУБЉАНА, КАКО ГАРАНТ ПО II ЗАЕМ ОД 
ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА МАГИСТРАЛ-
НИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАВЕЦ ЈЕСЕНИЦЕ (СЕЖА-

НА-ГЕВГЕЛИЈА) ДИМИТРОВГРАД 

Член 1 
Федерацијата презема обврска, како супергарант, да 

ги намири обврските на Љубљанска банка - Здружена бан-
ка, Љубљана, како гарант по договорот за заем меѓу Ев-
ропската инвестициона банка и ЖГ Љубљана за финанси-
рање на модернизацијата на дел од магистралниот желез-
нички правец Јесенице (Сежана-Гевгелија) Димитровград 
во износ од 16 милиона ECU односно во динарска против-
вредност од 480.000.000.000 динари, зголемен за износот 
на договорената камата и трошоците на заемот. 

Динарскиот износ од став 1 на овој член ќе се зголе-
ми односно ќе се намали за износот на курсната разлика 
ако се промени вредноста на европската пресметковна 
единица во однос на курсот на динарот врз основа на која 
е утврдена височината на заемот. 

Член 2 
Заемот за кој се дава супергаранција се отплатува 

според одредбите на Законот за начинот и условите за из-
вршување на обврските по кредитите на меѓународни фи-
нансиски организации за кои федерацијата дала гаранција 
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или супергаранција и по кредитите од меѓудржавни спо-
годби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86). 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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 ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТРЕ-
ТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУ-
НАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-
ТО (IFAD) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1990 ДО 1991 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства за 
учество на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во третото пополнување на средствата на Меѓуна-
родниот фош\ за развој на земјоделството (IFAD) за пери-
одот од 1990 до 1991 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 9 ноември 1989 година. 

П бр. 1083 
9 ноември 1989 година 
Белград w 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

1099. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на 
Амандманот XXXIX точка 1 потточка 4) и на Амандма-
нот XL точка 3 потточка 2) од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 
став 2 од Законот на Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 9 ноември 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

ТИКА ВО 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 

монетарна политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 77/88, 40/89 и 60/89) во точка 2 став 2 процентот: 
„439%" се заменува со процентот: „1062%". 

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

А. С. бр. 873 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините 
д-р Миран Мејак, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ТРЕТОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗ-
ВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (IFAD) ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1990 ДО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
За учеството на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија во третото пополнување на средствата 
на Меѓународниот фонд за развој на земјоделслтвото 
IFAD) за периодот од 1990 до 1991 година, се обезбедуваат 
динарски средства за откуп на 20.000 US долари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат: 
1. во Буџетот на федерацијата за 1990 година динар-

ски средства за откуп на 10.000 US долари; 
2. во Буџетот на федерацијата за 1991 година динар-

ски средства за откуп на 10.000 US долари. 
Правото на откуп на девизните средства од точ. 1 и 2 

на овој член ќе се обезбеди во рамките на утврдените де-
визни средства за потребите на федерацијата. 

Член 3 
Средствата обезбедени со овој закон се водат кај На-

родната банка на Југославија на посебна сметка и можат 
да се користат на барање од Меѓународниот фонд за раз-
вој на земјоделството. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

1100. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 18 ст. 1 и 2 од Законот за сојузното јавно обвини-
телство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата 
за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 
19 октомври 1989 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 9 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 

СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
1. Мухамед Мирица, досегашен заменик на сојузниот 

јавен обвинител, се разрешува од должноста заменик на 
сојузниот јавен обвинител. 

2. За заменик на сојузниот јавен обвинител се имену-
ва Винко Кастелиц, досегашен претседател на Судот на 
здружениот труд на СР Словенија. 

Собрание на СФРЈ 

А. С. бр. 886 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Сојузниот собор, на Соборот на 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. републиките и покраините, 
д-р Миран Мејак. с. р. 
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1101. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија и по-
тточка 3) точка 1 на Амандман XXXIX на Уставот на 
СФРЈ, а во врска со член 7 став 4 од Законот за утврдува-
ње на приходите на федерацијата што во 1988 година се 
користат за потребите на стопанството, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 9 ноември 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СО-
ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНО-
СИ СО СТРАНСТВО - СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВА-

ЊЕ НА ИЗВОЗОТ ЗА 1988 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Сојузниот секре-

таријат за економски односи со странство - средства за 
поттикнување на извозот за 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 
А. С. бр. 815 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

1102. 
Врз основа на член 9 став 4 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), член 10а, став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-' 
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
наа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕ-
ДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА 

ВО 1989 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ 

до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пен-
зијата во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/89 
и 60/89) во точка 1 бројот: „27,117.800" се заменува со бро-
јот: „37,369.300". 

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

Бр. 2599/89 " 
1 ноември 1989 година Сојузен секретар 
Белград за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика 

Радиша Ганиќ, с. р. 

1103. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), сојуз-

ниот секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА 

БИДАТ ОТВОРЕНИ 
1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист 

на СФРЈ“, 63/89) во точка 1 податоците под ред. бр. 12 и 14 се менуваат и гласат: 

„12 „РИЕК А“ 07,00 09,00 1, 
18,00 20,00 5 
17,45 19,45 1, 
18,15 20,30 7 

07,00 11,00 1,2,3,5 
16,30 20,30 2,3 
08,00 12,00 4 
18,00 22,00 4 
15,00 19,00 5 
Во летниот период (од 26 март до 30 април) 
15,00 19,00 1 

Во летниот период (од 1 мај до 28 
октомври) 

17,30 21,30 1 
Во летниот период (од 26 март до 12 мај) 

09,00 13,00 6 
16,30 20,30 6 

Во летниот период (од 13 мај до 30 
септември) 

06,30 08,30 6 
13,00 21,30 6 

Во летниот период (од 1 октомври до 28 
октомври) 

18,30 20,30 6 . 
Во летниот период (од 26 март до 15 ) 

07,00 11,00 7 
17,00 21,00 7 

Во летниот период (од 16 април до 28 
октомври) 

07,30 15,30 7 
19,30 21,15 7 
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14 „ПОРТОРОЖ" Во зимскиот период (од 30 октомври 21,30 23,00 1,2,7 
до 25 март) , 

21,00 23,00 1,2,7 
Во зимскиот период (од 30 октомври до 28 Во летниот период (од 26 март до 23 

февруара) септември) 
05,30 15,00 1,2,3 06,00 20,00 1,2,3 
Во зимскиот период (од 30 октомври до 28 08,00 20,00 4,5,6,7 

февруари) , Во летниот период (од 24 септември до 28 
08,00 15,00 4,5,6,7 октомври) 
Во зимскиот период (од 1 март до 25 март) 06,00 17,00 1,2,3 

05,30 17,00 1,2,3 0 8 , 0 0 1 7 , 0 0 4 , 5 , 6 , 7 ' 
Во зимскиот период (од 1 марта до 25 март) 
08,00 17,00 4,5,6,7 

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

VI/01 Бр. 6084/1 
2 ноември 1989 година Гтучен секпетап ча Белград СОЈузен секретар за г сообраќај и врски, 

Јожеф Слокар, с. р. 

1104. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА АВТОМАТСКИ 
РЕФРАКТОМЕТРИ СО КОИ СЕ МЕРИ МАСЕНАТА 

СОДРЖИНА НА ШЕЌЕРОТ ВО ШИРА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат автоматските рефрак-
тометри со кои се мери масената содржина на шеќерот во 
шира (во натамошниот текст: рефрактометри). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS.GR-1/1. 

Член 2 
Под рефрактометри, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат инструментите со кои се мери индексот на 
прекршување на светлината на природна шира пред фер-
ментација со користење на појавата на тотална рефракци-
ја (целосно прекршување) на светлината. 

Рефрактометрите можат да се користат и за мерење 
на индексот на прекршување на светлината на растворот 
на шеќер. 

Член 3 
Рефрактометрите можат да бидат баждарени така 

што резултатот од мерењето да претставува вредност на: 
1) индексот на прекршување; 
2) месената содржина на шеќерот; 
3) концентрацијата на шеќер; 
4) голехмината што е во директен однос со некоја од 

горенаведените големини (на пр. на можната волуменска 
содржина на алкохолот). 

Член 4 
Големините од член 3 точ. 1 и 2 на овој правилник ги 

имаат следните значења: 
1) индексот на прекршување на светлината на хомо-

гена супстанција е дефиниран како однос на брзината на 
светлината во вакуум и на брзината на светлината во̂  таа 
супстанција; 

2) масената содржина на шеќерот (сахарозата) во во-
ден раствор се изразува во проценти, а е еднаква на бројот 
на грамовите на шеќер во 100 грама раствор. Масената 
содржина на шеќерот во шира, според конвенцијата, е ед-
наква на масената содржина на шеќерот на воден раствор 
што има ист индекс на прекршување на светлината со оп-
ределена бранова должина. 

Член 5 
Мерниот опсег на рефрактометарот за определена го-

лемина мора да ги опфати соодветните вредности дадени 
во табела 1 (во прилог), а може да биде и поширок, така 
што да опфаќа вредности помали од најмалата односно 
поголеми од најголемата вредност дадена во табела I. 

Мерниот опсег може да има прекин на делот помеѓу 
нулевата и минималната мерена вредност. 

Член 6 
Зависно од мерената големина, најмалиот поделок на 

скалата на рефрактометарот мора да изнесува: 
1) 2 - 10"̂  или 2 - 10-5 за индексот на прекршување; 
2) 0,1% или 0,2% за масената содржина на шеќерот; 
3) 1 g/1 или 2 g/1 за концентрацијата на шеќер; 
4) 0,1% за можната волуменска содржина на алкохо-

лот. 
Член 7 

Најголемата дозволена грешка при првиот преглед, 
како и при прегледите по сервисирање на рефрактометри-
те изнесува еден поделок во однос на референтниот воден 
раствор на шеќер, односно два поделоци при употребата 
на шира како референтен материјал. 

Најголемата дозволена грешка при периодичните 
прегледи на рефрактометрите изнесува колку и грешката 
од став 1 на овој член зголемена за 0,5 поделок. 

Член 8 
Отстапувањето на нулата на рефрактометарот, при 

нормални услови на употреба (што ги пропишува произ-
водителот), во текот на четири часа од вклучувањето не 
смее да биде поголемо од половина на поделокот. 

Член 9 
Конструкцијата на рефрактометарот мора да биде 

таква што да овозможува негово непречено користење и 
едноставно ракување, како и негово регулирање и жигосу-
вање. 

Деловите на рефрактометарот мораат да бидат изра-
ботени од материјал што обезбедува цврстина и стабил-
ност под нормални услови на употреба. 

Куќиштето на рефрактометарот мора да биде цврсто 
и изработено така што деловите на уредот да бидат за-
штитени од механички оштетувања, прав и влага. 

Член 10 
Покажувачкиот уред на рефрактометарот може да 

биде аналоген или дигитален. 

Член П 
Аналогниот покажувачки уред опфаќа скала снабдена 
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со игла или со покажувач со континуелно или дисконтину-
елно поместување. 

Должината на поделокот на скалата треба да биде 
најмалку 1 cm. Дебелината на цртите на поделбата треба 
да биде приближно еднаква на дебелината на иглата или 
на покажувачот, а најмногу еднаква на четвртина од 
должината на поделокот. 

Делот на иглата или на покажувачот што ја прекрива 
скалата мора да биде еднаков најмалку на третина од нај-
кратката црта на поделбата. 

Секој десетти поделок на скалата мора да биде озна-
чен со број, а секој петти поделок мора да се разликува од 
другите. 

Член 12 
Во случај на дигитален покажувачки уред цифрите 

што формираат резултат мораат да имаат височина нај-
малку 2,5 cm. 

Член 13 
Рефрактометарот може да биде снабден со печатач 

кој го печати резултатот од мерењето. 
Во случаЈ на рефрактометри со дигитален покажувач-

ки уред, отпечатениот резултат од мерењето мора да биде 
повтореното покажување на инструментот. 

Кога рефрактометарот е снабден со аналоген по-
кажувачи уред, отпечатена вредност е измерената вред-
ност заокружена на најблиската половина на поделокот. 

Печатење на резултатот од мерењето не смее да биде 
можно пред завршувањето на мерењето. 

Член 14 
Рефрактометрите можат да бидат снабдени со уред за 

регулирање на нулата, при што регулирањето мора да би-
де едноставно и континуелно, без оглед кој тип на по-
кажувач ки уред е во прашање. 

Од двете страни на нулата поделоците мораат да би-
дат поситни, така што да биде овозможено регулирање и 
контрола на нулата со несигурност помала од четвртина 
на поделокот. Оваа контролна скала што се преклопува со 
мерната скала не смее да има опсег поширок од еден поде-
лот на скалата. 

Пристапот кон командите за регулирање на нулата 
мора да биде заштитен. 

Член 15 
Рефрактометрите што немаат уред за регулирање на 

нулата мораат да бидат конструирани така што резулта-
тот кој и одговара на избраната контролна вредност да 
отстапува од таа вредност најмногу за ± една четвртина 
од поделокот. 

Такви рефрактометри мораат да имаат уред за само-
контрола на контролната вредност. 

Член 16 
Рефрактометрите треба да бидат опремени со уред 

кој обезбедува покажувањата на инструментот да им одго-
вараат на мерените вредности на температура од 200С. Та-
ков уред за температурна компензација мора да сигнали-
зира секогаш кога работната температура ќе го премине 
опсегот на компензација. 

Член 17 
Рефрактометрите мораат да бидат така конструира-

ни што промени во границите ± 10% од номиналниот на-
пон и ± 2% од номиналната фреквенција на електричниот 
извор да не предизвикуваат промени на резултатот од ме-
рењето поголеми од најголемата дозволена грешка на 
рефрактометарот. 

Член 18 
Работната температура на рефрактометарот треба да 4 

биде во границите од 4- 100С до Ч-300С. 

Член 19 
Делот на уредот низ кој минува течноста што се ме-

ри, како и оптичката површина на сензорот во контакт со 
флуидот, мораат автоматски и ефикасно да се чистат, при 
што не смее да доаѓа до оштетување на инструментот. 

Член 20 
Натписите и ознаките на рефрактометарот мораат да 

бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народи-
те односно народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките на рефрактометарот мораат да 
бидат јасни, добро видливи и напишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 21 
На секој рефрактометар мораат да бидат напишани: 
1) име на мерената големина; 
I) мерна единица; 
3) вид на мерило (рефрактометар) и ознака на типот; 
4) фирма односно назив или знак на производителот; 
5) службена ознака на типот на рефрактометарот, ако 

е извршено испитување на типот; 
6) фабрички број и година на производство; 
7) референтна температура; 
8) мерен опсег. 

Член 22 
Рефрактометрите што се во употреба пред денот на 

влегувањето во сила на овој правилник, а не се калибрира-
ни во проценти во согласност со одредбите од ОВОЈ пра-
вилник, ќе се примаат на преглед ако ги исполнуваат дру-
гите услови пропишани со овој правилник. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-2528/1 
1 септември 1989 година 
Белград 

Директор -
' на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

Табела I 

Месена содржина на Индекс на 
Концентрација 

на шеќер во ши-
ра (број на гра-
мови на шеќер 

Можна волумен-сахароза ЕО дестили-
рана вода (број на прекршување 

при 
20 вС 

Концентрација 
на шеќер во ши-
ра (број на гра-
мови на шеќер 

о т содржина на 
алкохол, во % грамови на сахароза 

на 100 g раствор) 

прекршување 
при 

20 вС на еден литар 
шира) 

(% vol.) 

1 2 3 4 

10,0 1,34783 82,3 4,7 
10,2 1,34814 84,5 4,8 
10,4 1,34845 86,6 5,0 
10,6 1,34875 88,6 

90,8 и 10,8 1,34906 
88,6 
90,8 . 5,2 

5,3 1 1 0 1,34937 92,9 
. 5,2 

5,3 
2 1,34968 95,0 5,4 
4 1,34999 97,1 5,6 
6 1,35031 99,3 5,7 
8 1,35062 101,4 5,8 

12,0 1,35093 103,6 5,9 
2 1,35124 105,7 6,0 
4 1,35156 107,9 6,2 
6 1,35187 110,0 6,3 
8 1,35219 112,2 6,4 

13,0 1,35250 114,3 6,5 
2 1,35282 116,5 6,7 
4 1,35313 118,6 6,8 
6 1,35345 120,8 6,9 

.8 1,35376 122,9 7,0 
14,0 1,35408 125,1 7,2 
2 1,35440 127,3 7,3 
4 1,35472 129,5 7,4 
6 1,35503 131,6 7,5 
8 1,35535 133,8 7,7 
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1 2 3 4 

15,0 1,35567 136,0 7,8 
2 1,35599 138,2 7,9 
4 1,35631 140,4 8,0 
6 1,35664 142,6 8,2 
8 1,35696 144,8 8,3 

16,0 1,35728 147,0 8,4 
2 1,35760 149,2 8,5 
4 1,35793 151,5 8,7 
6 1,35825 153,7 8,8 
8 1,35858 155,9 8,9 

17,0 1,35890 158,1 9,0 
2 1,35923 160,4 9,2 
4 1,35955 162,6 9,3 
6 1,35988 164,8 9,4 
8 136020 167,0 9,5 

18,0 1,36053 169,3 9,7 
2 1,36086 171,5 9,8 
4 1,36119 173,7 9,9 
6 1,36152 176,0 10,1 
8 1,36185 178,3 10,2 

19,0 1,36218 180,5 10,3 
2 1,36251 182,8 10,5 
4 136284 185,1 10,6 
6 136318 187,4 10,7 
8 1,36351 189,7 10,8 

20,0 1,36384 191,9 11,0 
2 1,36417 194,2 11,1 
4 1,36451 196,5 11,2 
6 1,36484 198,8 11,4 
8 136518 201,1 11,5 

21,0 1,36551 203,3 11,6 
2 1,36585 205,7 11,8 
4 1,36618 207,9 11,9 
6 1,36652 210,3 12,0 
8 1,36685 212,5 12,1 

22,0 1,36719 214,8 12,3 
2 1,36753 217,2 12,4 
4 1,36787 219,5 12,5 
6 1,36820 221,7 12,7 
8 1,36854 224,1 12,8 

23,0 1,36888 226,4 12,9 
2 1,36922 228,7 13,1 
4 1,36958 231,1 13,2 
6 1,36991 233,4 133 
8 1,37025 235,8 13,5 

24,0 1,37059 238,2 13,6 
2 1,37093 240,3 13,7 
4 1,37128 243,0 13,9 
6 1,37162 245,0 14,0 
8 1,37197 247,7 14,2 

25,0 1,37232 249,7 14,3 
2 1,37266 251,7 14,4 
4 1,37300 254,4 14,5 
6 1,37335 256,4 14,7 
8 1,37370 259,1 14,8 

26,0 1,37405 261,1 14,9 
2 1,37440 263,8 15,1 
4 1,37475 265,8 15,2 
6 1,37510 268,5 15,3 
8 1,37545 270,5 15,5 

27,0 1,37580 273,2 15,6 
2 1,37615 275,2 15,7 
4 1,37650 277,9 15,9 
6 1,37685 279,9 16,0 
8 1,37721 282,6 16,2 

28,0 1,37757 284,6 16,3 
2 1,37793 2873 16,4 
4 1,37828 289,3 16,5 
6 1,37863 292,0 16,7 
8 137899 294,0 16,8 

29,0 1,37935 296,7 17,0 
2 1,37971 299,4 17,1 
4 138006 301,4 17,2 
6 1,38042 304,1 17,4 
8 1,38078 306,1 17,5 

30,0 1,38114 308,8 17,6 

1105. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

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

Ч П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЗНАЧУВА-

ЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И 
ЕЛЕМЕНТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за означување на електрична опрема, уреди и 
елементи кои ги имаат следните називи и ознаки: , 

1) Електротехннка. Означување на 
опремата, уредите и елементите JUS N.A3.750 

2) Електрична опрема на индустрис-
ки машини. Означување на елементите на 
цртежи, шеми, табели и упатства JUS N.S3.002. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/192 
21 септември 1989 година 
Белград , 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

1106. 
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 КАЛЦИУМ-

КАРБИД 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за калциумкарбид кој го има следниот назив и 
ознака: 

Калциумкарбид. Класификација и 
технички услови JUS Н.В9.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на калци-
ум карбид што ќе се произведе односно увезе од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенсиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 
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Калциумкарбид, технички. Технички 
услови JUS Н.В9.020 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
калциумкарбид, технички („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
17/83). 

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

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

Бр. 07-93/201 
11 октомври 1989 година 
Белград Заменик на директорот на 

Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1107. 
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 СТАКЛЕНИ 

ШИШИЊА 

Член 1 
со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за стаклени шишиња кој го има следниот назив 
и ознака: 

Стаклени шишиња. Шишиња за ми-
нерални води. Услови за квалитет JUS В. Е6.075 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на стак-
лени шишиња што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за стаклена амбалажа („Службен лист СФРЈ“, бр. 
3/68). 

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

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

Бр. 07-93/202 
14 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на'директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврмаовиќ, с. р. 

1108. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Соју-
зниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОНСКИ 

ПРЕФ АВРИЌ АТИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

. стандард за бетонски префабрикати кој го има следниот 
назив и ознака: 

Бетонски префабрикати. Рабници. 
Технички услови JUS U.N2.060 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на бетон-
ски префабрикати 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 

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

Бетонски префабрикати. Рабници. 
Технички услови JUSU.N2060 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
бетон и бетонски префабрикати („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 2/86). 

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 
11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови, с. р. 

1109. 
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 ЈУГОСЛВОЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ 

НА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЖЕЛЕЗНИТЕ 
РУДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за методите на хемиски испитувања на желез-
ни руди кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на хемиски испитувања на 
Железни руди. Определување содржина-
та на силицум^ Гравиметриски метод — JUS B.G8.104 

2) Методи на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување содржината 
на калиум. Методи на атомска апсорпција JUS В. G8.109 

3) Методи на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување содржината 
на магнезиум. Методи на атомска апсор-
пција JUSB.G8.110 

4) Методи на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување содржината 
на манган. Спектрофотометриски метод JUS B.G8.111 

5) Методи на хемиски испитувања на 
железни руди. Определување содржината 
на бакар. Спектрофотометриски метод со 
2,2'-бихинолил JUS B.G8.119 

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. 
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Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на ме-
тодите на хемиски испитувања на железни руди 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 кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Методи на хемиски испитувања на 
железните руди. Определување на силици-
умдиоксидот JUS H.G8.104 

2) Методи на хемиски испитувања на 
железните руди. Определување на калци-
умдиоксидот JUS H.G8.109 

3) Методи на хемиски испитувања на 
железните руди. Определување на магне-
зиумдиоксидот JUS H.G8.110 

4) Методи на хемиски испитувања на 
железните руди. Определување на манга-
нот JUS H.G8.111 

5) Методи на хемиски испитувања на 
железните руди. Определување на бака-
рот JUS H.G8.119 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на методите на хемиски испитувања на железните 
руди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/62). 

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

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. ^ 

Бр. 07-93/204 
1 i октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1110. 
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 ПОКРИВА-

ЊЕ НА ПОКРИВИ СО БЕТОНСКА И ПРЕСУВАНА 
ЌЕРАМИДА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандад за покривање на покриви со бетонска и пресувана 
ќерамида кој го има следниот назив и ознака: 

Покривање на покриви со бетонска и 
пресувана ќерамида. Технички услови - JUS U.F4.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува за покри-
вање на покриви со бетонска и пресувана ќерамида од де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник. 

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

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

Бр. 07-93/206 
11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
С! андардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

П П . 
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 ПРИБОР ЗА 

ИСТРАЖНО РОТАЦИОНО ДУПЧЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за прибор за истражно ротационо дупчење кои 
ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Дијамантски круни со тенки ѕи-
дови. Типови В и ВТ JUS K.R1.101 

2) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Конусни фаќачи на јадро за при-
бор од тип В и ВТ JUS K.R1.102 

3) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Спојници за круни со тенки ѕи-
дови од тип В JUS K.R1.103 

4) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Сржни Надоени) цевки од типот 
(В) JUS K.R1.104 

5) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Глави за сржни (јадрени) цевки 
од тип В JUS К.R 1.107 

6) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Глави за сржни и седиментни 
цевки од тип В JUS K.R1.108 

7) Прибор за истражно ротационо 
дупчење. Седиментни (таложни) цевки од 
тип В и Z JUS K.R1.109 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ово 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 целина, а ќе се применуваат на 
прибор за истражно ротационо дупчење што ќе се произ-
веде односно увезе 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 кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Прибор за ротационо дупчење. 
Спојници за круни со тенки ѕидови (Тип 
В) JUS K.R1.103 

2) Прибор за ротационо дупчење. 
Сржни (јадрени) цевки (Тип В) JUS К.R 1.104 

3) Прибор за ротационо дупчење. 
Глави за сржни (јадрени) цевки (Тип В) - JUS K.R1.107 

4) Прибор за ротационо дупчење. 
Глави за сржни и седиментни цевки (Тип 
В) JUS K.R1.108 

5) Прибор за ротационо дупчење. Се-
диментни (таложни) цевки (Тип В и Тип Z) JUS K.R1.109 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на истражното дупчење - за прибор за ротационо 
дупчење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/68). 

6) Прибор за ротационо дупчење. Дијамантски круни 
со тенки ѕидови (Тип В ) - JUS K.R1.101 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на истражното дупчење - за прибор за ротационо 
дупчење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/69) 

7) Прибор за ротационо дупчење. 
Систем Крелиус. Фаќачи на јадро конусни 
за прибор тип В и ВТ JUS K.R1.102 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на истражното дупчење („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 42/69). 
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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 
11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1112. 
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 БАРАЊА ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА 
УГОСТИТЕЛСТВО 

Член I 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за барања за безбедност за електрични апарати 
за угостителство кој го има следниот назив и ознака: 

Барања за безбедност за електрични 
апарати за угостителство. Електрични 
котли за готвење. Посебни технички усло-
ви и испитување JUS N.M 1.306. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на бара-
ња за безбедност за електрични апарати за угостителство 
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. 07-93/208 
11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1113. 
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 ГРАФИЧКИ 

СИМБОЛИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за графички симболи за општа употреба кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Графички симболи за општа упот-
реба. Основни принципи за изработка и 
примена на симболите JUS А.ЛО.065 

2) Графички симболи. Употреба на 
стрелки JUS А.А0.066 

3) Графички симболи за општа упот-
реба. Жичарници и лифтови. Основни гра-
фички симболи и знаци за информирање 
на скијачи (патници) JUS Z.S2.610 

4) Графички симболи за општа упот-
реба. Патеки за скијање. Класификација, 
основни графички симболи и знаци за ин-
формирање на скијачи JUS Z.S2.611 

5) Графички симболи за општа упот-
реба. Знаци за жичарница ски-лифтови и 
терени за ски-спортови. Технички услови JUS Z.S2.614 

6) Графички симболи за општа упот-
реба. Патеки за трчање на скии. Класифи-
кации и основни знаци за известување на 
тркачинаскии JUSZ.C2.615. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/209 

11 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1114. 
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 МЕБЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за мебел кој го има следниот назив и ознака: 
Мебел. Столови и маси за училишни 

установи. Функционални големини JUS D.E4.201. 

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 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Училишен мебел. Маса за деца од 
училишна возраст JUS D.E4.023 

2) Училишен мебел. Стол за деца од 
училишна возраст JUS D.E4.024. 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
училишен мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/210 
П октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1115. 
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 МЕТАЛУР-

ГИЈА НА ПРАВ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за металургија на прав кој го има следниот на-
зив и ознака: 

Металургија на прав. Термини и де-
финиции JUS C.N0.001. 

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 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/215 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1116. 
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 МЕТОДИТЕ 

НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА 
ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за методите на испитување на хемискиот состав 
на железо и челик кој го има следниот назив и ознака: 

Методи на испитување на хемискиот 
состав на железото и челикот. Определу-
вање на вкупната содржина на силициу-
мот во границите од 0,05 до 1%. Спектро-

4 фотометриска метода JUS С.А1.049 

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 мето-
дите на испитување на хемискиот состав на железо и че-
лик 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. 07-93/216 
17s октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1117. 
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 

СИГУРНОСНА ОПРЕМА 

Член 1 
Со овој правилник се. пропишуваат југословенските 

стандарди за сигурносна опрема кои ги имаат следните 
називи и ознаки: 

1) Вентили за ограничување на пре-
кумерниот проток. Технички услови JUS М.Е0.052 

2) Неповратни клапни за PN 16, 25, 
40 и 64 и DN 15 до DN 500. Технички усло-
ви JUS М.Е0.053 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/217 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовиќ, с. р. 

1118. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЗАВАРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за заварување кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Заварување. Обложени електроди 
за рачно електролачно заварување. Изве-
дување на навар заради определување на 
хемискиот состав на наварот JUS С.Н3.022 

2) Опрема за електролачно заварува-
ње и сродни постапки. Правила на елек-
тричната сигурност за поставување и при-
мена JUS N.H7.005 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/219 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1119. 
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 ТРКАЛАВИ 

ЛАГЕРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за тркалеви лагери кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Тркалани лагери. Прстенести куг-
личени едноредени лагери JUS М.С3.601 

2) Тркалани лагери. Прстенести куг-
лични едноредни лагери со кос допир - JUS М.С3.611 

3) Тркалеви лагери. Прстенести куг-
лични дворедни лагери со кос допир JUS М.С3.621. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

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

1) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени топчести едноредни 
лежаи ВС, редови на мери 10,02,03 и 04 - JUS М.С3.601 

2) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени топчести едноредни 
лежаи со кос допир BN, редови на мери 02 
и 03 JUS М.С3.611 

3) Означување и димензии на тркал-
ните лежаи. Прстени топчести дворедни 
лежаи со кос допир BG, редови на мери 32 
и 33 JUS М.С3.621 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/66). 

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

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

Бр. 07-93/218 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^ с. р. 

1120. 
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 ЦЕВНИ 

ЗАТВОРАЧИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за цевни затворачи кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Цевни затворачи. Краеви за сочел-
но заварување. Форми и мери JUS М.С5.014 

2) Цевни затворачи. Краеви за пре-
клопно заварување. Форми и мери - JUSM.C5.015 

3) Цевни затворачи. Вентили. Општи 
барања JUS М.С5.022 

4) Цевни затворачи. Вентили за за-
творање од леано железо JUS М.С5.023 

5) Цевки затворачи. Вентили за за-
творање од нелегиран челик JUS М.С5.024 

6) Цевни затворачи. Рези. Општи ба-
ран,а JUS М.С5.601 

7) Цевиќ затворачи. Рези од леано 
железо со затинање метал на метал и со 
навој на вретеното под затиначот JUS М.С5.645 

8) Цевни затворачи. Рези од леано 
железо со затинање метал на метал и со 
навој на вретеното над затиначот JUS М.С5.646 

9) Цевни затворачи. Рези од леано 
железо со меко затинање и со навој на вре-
теното под затиначот JUS М.С5.647. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/221 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамовнќ, с. р. 

1121. 
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 КЕВНИ 

ВОДОВИ 

' Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за цевни ,водови кој го има следниот назив и оз-
нака: 

1) Цевни водови. Номинална пречни-
ци JUS М.В6.005 

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 два ме-

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

Бр. 07-93/222 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 

1122. 
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 РАЧНИ 

ПУМПИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за рачни пумпи кои ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Рачни пумпи. Крилни пумпи JUSM.Fl.030 
2) Рачни пумпи. Овални прирабници 

PN 1 до PN 2,5 JUS M.F1.031 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

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

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

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

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

Бр. 07-93/223 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

' стандардизација, 
Вера Аврамови^, с. р. 

1123. 
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 ПОЖАРНА 

ОПРЕМА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за пожарна опрема кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Пожарни пумпи. Манометар. Тех-
^ нички услови JUS L.D2.500 

2) ПожарнИѓ пумпи. Мановакууметар. 
Технички услови JUS L.D2.501 

3) Пожарна опрема. Проток на вода-
та низ млазница JUS Z.C 1.050 
H a i n i M r t ^ M ^ Ј!Умпи. Ј Ш Z.C3.006 

5) Преносни моторни пожарни пум-
пи. Натписна плочка JUS Z.C3.007 

6) Пожарни пумпи. Општи барања и 
испитување JUS Z.C3.020 

7) Пожарни пумпи. Центрнфугални 
пожарни пумпи и центрифугални пумпи 
за тиња. Технички услови JUS Z.C3.021 

8) Преносни моторни пожарни пум-
пи JUS Z.C3.022 

Член 2 
Југословенски стандарди од член 1 на овој правилник 

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

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Z.C 1.050, JUS 

Z.C3.006, JUS Z.C3.007 и JUS Z.C3.020, чие применување 
не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 
на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на пожарна опрема што ќе се произведе односно 
увезе 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. 07-93/224 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вера Аврамови^, с. р. 
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1126. 1124 
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/89) Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Есконтната стапка на Народната банка на' Југосла-

вија изнесува 48% месечно. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за есконтната стапка на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 37/89). 

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

О. бр. 113 
9 ноември 1989 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ с. р. 

1125. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ДВА ДЕЛЕГАТА 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
1. Дополнителните избори се одржани во сите собра-

нија на општините на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твуваа 7.641 делегат од вкупно 12.252, а гласа 7.625 делега-
ти. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 189. 
Кандидатите од Листата на кандидатите го добија 

следниов број гласови: 
1) д-р Аница Селец - 5.524. 
2. Жељко Фекете - 3.638. 
II. Републичката изборна комисија на СР Хрватска, 

на седницата одржана на 25 октомври 1989 година, утврди 
дека, во смисла на член 67. став 1 од Законот, за делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избрани д-р 
Аница Селец, родена 1947 година, доктор по физиологија 
и радиологија, Хрватка, член на делегацијата на ООЗТ 
„Кооперација“ ЗПК „Кока“ Вараждин, и Жељко Фекете, 
роден 1953 година, градежен инженер, Југословен, член на 
делегацијата на ООЗТ „Градежен погон“ РО „Инвестицио-
на изградба и одржување“ ООЗТ „Борово“ Борово. 

Број 309 
8 ноември 1989 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар Претседател, 
Мирко Михајловиќ, с. р. Рајко Нишавиќ, с. р. 

Врз основа на член 3 од Законот за финансиското ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/89,26/89,35/89 и 
58/89) и член 23 од Статутот на Сојузот на сметководстве-
ните и финансиските работници на Југославија, Конферен-
цијата на Сојузот на сметководствените и финансиските 
рботници на Југославија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАВ НА НАЧЕЛАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Со оваа одлука се утврдуваат Начелата за финан-
сирање. 

2. Начелата за финансирање претставуваат составен 
дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебни изданија на 
републичките и покраинските сојузи на сметководствени-
те и финансиските работници. 

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

Број: 116 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател, 
Момчило Томиќ, с. р. 

1127. 
Врз основа на член 5 од Законот за сметководството 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89) и член 23 од 
Статутот на Сојузот на сметководствените и финансиски-
те работници на Југославија, Конференцијата на Сојузот 
на сметководствените и финансиските работници на Југо-
славија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ 

НАЧЕЛА 
1. Со оваа одлука се утврдуваат Сметководствените 

начела. 
2. Сметководствените начела од точка I на оваа одлу-

ка претставуваат составен дел на оваа одлука, а се објаву-
ваат во посебни изданија на републичките и покраинските 
сојузи на сметководствените и финансиските работници. 

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

Број: 115 
29 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател, 
Момчило Томиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за времето во кое 
воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ, бр. 63/89, се поткрала 
долунаведената грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОП-
ЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТ-

ВОРЕНИ 
Во текстот над насловот наместо зборовите: „Сојуз-

ниот комитет за сообраќај и врски“ треба да стојат зборо-
вите:" сојузниот секретар за сообраќај и врски“. 

Од Службен лист на СФРЈ, Белград, 10 ноември 1989 
година. 
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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 КЕНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КЕНИЈА 

I 
Се отповикува 
Бохумил Бернашек од должноста извонреден и опол-

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

П 
Се назначува 
Андреј Шкерлавај, досегашен претседател на Коми-

сијата за меѓународни односи при Собранието на СР Сло-
венија, за извонереден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во Ре-
публика Кенија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 40 
5 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

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 ИНДИЈА И ЈА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 41 
13 октомври 1989 година 
Белград Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

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 СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

I 
Се отповикува 
Живорад Ковачевиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Соединетите Американски 
Држави. 

Се назначува 
Џевад Мујезиновиќ, досегашен член на Сојузниот из-

вршен совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Соединетите Американски Држави. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 42 
17 октомври 1989 година 
Б е л г Р а д Претседател . 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

Се отповикува 
Лазиќ Живоин од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Индија. 

II 
Се назначува 
Проф. д-р Ернест Петрич, досегашен редовен профе-

сор на Факултет за социологија, политички науки и нови-
нарство во Љубљана, за извореден и ополномоштен амба-
садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Индија. 

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

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС 

I 
Се отповикува 
Славко Шуковиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
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публика Југославија во Република Хондурас со седиште во 
Мексико. 

II 
Се назначува 
Игнац Голоб, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Соединетите Држави на Мексико, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Хондурас со се-
диште во Мексико. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 43 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

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 МАЛДИВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН Ид ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛДИВИ 

I 
Се отповикува 
Ванчо Андонов од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Малдиви со седиште во 
Шри Ланка. 

II 
Се назначува 
Здравко Телалбашиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Демократска Социјалистичка Република 
Шри Ланка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Малдиви со седиште во Шри Ланка. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 44 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

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 ЧЕХОСЛОВАЧКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЧЕ-

ХОСЛОВАЧКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Душан Родиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Чехословачка Социјалистичка Ре-
публика. 

II 
Се назначува 
д-р Станислав Стојановиќ, досегашен извршен секре-

тар на Претседателството на Централниот комитет на Со-
јузот на комунистите на Југославија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Чехословачка Социјалистич-
ка Република. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни- работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 45 
30 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

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 
в о РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА 

I 
Се отповикува 
Лазар Човиќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Гана. 

II 
Се назначува 
Мирослав Јанчкќ, досегашен член на Претседател-

ството на Републичката конференција на Социјалистички-
от сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Република Гана. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 10 ноември 1989 Страна 1730 - Број 70 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 46 
30 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1091. Закон за привремени мерки за регулирање на 
курсните разлики и каматите по девизните об-
врски кај Народната банка на Југославија - 1729 

1092. Закон за посебните давачки при узвоз на зем-
јоделски и прехранбени производи 1730 

1093. Закон за измена на Законот за обезбедување 
средства за регрес на дел од каматата според 
одредбите на член 6 од Општествениот дого-
вор за посебните мерки за утврдување на по-
литиката на најбрз развој на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово во периодот од 
1986 до 1990 година 1731 

1094. Закон за измена, и дополнение на Законот за 
условите и начинот на обезбедување дел од 
средствата за вршење на железничкиот това-
рен сообраќај помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Народна 
Социјалистичка Република Албанија за 1989 
година 1731 

1095. Закон за измени и дополненија на Царински-
от закон 1732 

1096. Закон за супергаранција на федерацијата за 
обврските на Здружена банка на Хрватска, За-
греб, како гарант по II заем на Европската ин-
вестициона банка за финансирање на модер-
низацијата на магистралниот железнички 
правец Јесенице (Сежана-Гевгелија) - Димит-
ровград 1737 

1097. Закон за супергаранција на федерацијата за 
обврските на Љубљанска банка - Здружена 
банка Љубљана, како гарант по И заем од Ев-
ропската инвестициона банка за финасирање 
на модернизацијата на магистралниот желез-
нички правец Јесенице (Сежана-Гевгелија) -
Димитровград 1737 

1098. Закон за обезбедување средства за учество на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во третото пополнување на средства-
та на Меѓународниот фонд за развој на земјо-
делството (IFAD) од 1990 до 1991 година 1738 

1099. Одлука за измена на Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката монетарна политика и 
на заедничките основи на кредитната полити-
ка во 1989 година 1738 

1100. Одлука за разрешување и именување заменик 
на сојузниот јавен обвинител 1739 

1101. Одлука за потврдување на Завршната сметка 
на Сојузниот секретаријат за економски едно-

страна 
си со странство - средства за поттикнување 
на извозот во 1989 година 1738 

1102. Наредба за измена на Наредбата за утврдува-
ње на највисокиот износ до кој може да се оп-
редели пензијата и додатокот кон пензијата 
во 1989 година 1739 

1103. Наредба за измена на Наредбата за времето 
во кое воздухопловните пристаништа мораат 
да бидат отворени 1739 

1104. Правилник за метролошките услови за авто-
матски рефрактометри со кои се мери масена-
та содржина на шеќерот во шира 1739 

1105. Правилник за југословенските стандарди за 
означување на електрична опрема, уреди и 
елементи 1742 

1106. Правилник за југословенскиот стандард за 
калцкумкарбид 1742 

1107. Правилник за југословенскиот стандард за 
стаклени шишиња 1743 

1108. Правилник за југословенскиот Стандард за бе-
тонски префабрикати 1743 

1109. Правилник за југословенските стандарди за 
методите на хемиски испитувања на железните 
руди 1743 

1110. Правилник за југословенскиот стандарад за 
покривање на покриви со бетонска и пресува-
на ќерамида 1743 

1111. Правилник за југословенските стандарди за 
прибор за истражно ротационо дупчење 1744 

1112. Правилник за југословенскиот стандард за ба-
рања за безбедност за електрични апарати за 
угостителство 1745 

1113. Правилник за југословенските стандарди за 
графички симболи за општа употреба 1745 

1114. Правилник за југословенскиот стандард за 
мебел 1745 

1115. Правилник за југословенскиот стандард за 
металургија на прав 1745 

1116. Правилник за југословенскиот стандард за 
методите на испитување на хемискиот состав 
на железо и челик 1746 

1117. Правилник за југословенските стандарди за 
сигурносна опрема : 1746 

1118. Правилник за југословенските стандарди за 
заварување 1746 

1119. Правилник за југословенските стандарди за 
тркалави лагери 1747 

1120. Правилник за југословенските стандарди за 
цевки затворачи - 1747 

1121. Правилник за југословенскиот стандард за 
цевни водови 1748 

1122. Правилник за југословенските стандарди за 
рачни пумпи 1748 

1123. Правилник за југославенските стандарди за 
пожарна опрема 1749 

1124. Одлука за есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија 1749 

1125. Резултат од дополнителните избори за два 
делгата во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од Социјалистичка Република Хрват-
ска 1749 

1126. Одлука за утврдување на Начелата за финан-
сирање 1749 

1127. Одлука за утврдување на Сметководствените 
начела 1749 

Исправка на Наредбата за времето во кое воздухо 
пловните пристаништа мораат да бидат отво-
рени 1749 

Укази 1750 
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