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

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 940 динари. - Аконтација на. 
претплатата за 1988 година изнесува 20.800 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

291. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за заштита на 

животните од заразните болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), Сојузниот 
комитет за земјоделство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА 
И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите што во 

поглед на стручните работници, опремата и средствата 
мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд 
во областа на ветеринарството и другите организации-на 
здружен труд (во натамошниот текст: организациите) за 
вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација за-
ради спречување на заразните болести кај животните. 

Член 2 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, заради 

спречување на заразните болести кај животните, можат да 
вршат организациите што располагаат: 

1) со стручни работници, и тоа: 
а) со дипломиран ветеринар оспособен за работи на 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
б) со работници со завршено средно ветеринарско 

училиште; 
2) со опрема и средства, и тоа: 
а) за вршење на дезинфекција и дезинсекција -"со 

прскалки и распрскувачи со рачен, бензински или електри-
чен погон и со апарати за фумигација (ако користат фу-
миганти); 

б) за вршење на дератизација - со опрема за подгот-
вување, носење, поставување, собирање и отстранување на 
мамки и сличен материјал, како и со опрема за собирање и 
нештетно отстранување на пцовисаните глодачи; 

3) со простор за работа, и тоа: 
а) со простории за сместување и зачувување на сред-

ствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
б) со простории за приготвување на средствата за де-

зинфекција, дезинсекција и дератизација; 
в) со простории за вршење на дезинфекција и дезин-

секција на материјалот; 
г) со простории за одржување на лична хигиена; 
4) со средства за лична заштита (заштитна облека и 

обувки, штитници за лице, маски со соодветни филтери), 
како и со друга опрема и средства за укажување прва по-
мош во случај на труење. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 09-1309/1 
И февруари 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Томе Кукановски, е. р. 

292. 
Врз основа на член 1036 став 2 точка 13 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВРШЕЊЕ ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА БРОДОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и начи-

нот на вршење на пробно возење на бродови на трговска-
та морнарица. 

Член 2 
Пробно возење на брод, во смисла на овој правилник, 

е пловидба на бродот за време или по градењето на бро-
дот и при вршењето на основен, редовен, контролен и вон-
реден преглед на постојниот брод, во смисла на член 44 од 
Законот за поморската и внатрешната пловидба. 

Член 3 
Местото и времето на вршење пробно возење на брод 

мора да му се најави на надлежниот орган за работи на 
безбедноста на пловдибата во луката односно во приста-
ништето. 

Органот од став 1 на овој член е должен да ги извести 
другите учесници во поморскиот сообраќај и во сообраќа-
јот на внатрешните пловни патишта за местото и времето 
на вршење пробно возење на брод. 

Член 4 
На бродот на кој се врши пробно возење можат да се 

наоѓаат, освен членовите на екипажот, само лицата што 
изведуваат работи на бродот или вршат други испитува-
ња односно преглед на бродот. 

Членовите на екипажот и лицата од став 1 на овој 
член мораат да бидат навремено качени на бродот заради 
запознавање со постапките односно со дејствијата што ќе 
се изведуваат на бродот за време на пробното возење. 

Член 5 
Заповедникот на поморски брод со кој се врши про-

бно возење мора да има најмалку две години пловидбен 
стаж во својство на заповедник на поморски брод запишан 
во категоријата на долга пловидба. 

Заповедникот на брод за внатрешна пловидба со кој 
се врши пробно возење мора да има најмалку две години 
пловидбен стаж во својство на заповедник на брод за внат-
решна пловидба кој пловел на секторот на внатрешниот 
пловен пат на кој се врши пробно возење. 

Член 6 
Органот надлежен за работи на безбедноста на пло-

видбата во луката односно во пристаништето може да го 
забрани вршењето на пробно возење при кое се изведуваат 
работи на бродот со употреба на средства, материјал од-
носно опрема што претставува непосредна опасност за 
бродот, за качените лица или околината, или ако на место-
то на вршењето на пробно возење се вршат други актив-
ности што можат да ја загрозат безбедната пловидба. 
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Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. V/02 - 1592/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

293. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ И ПРИБОР 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Спирални бургии - дозволени от-
стапувања на пречникот JUS K.D3.005 

2) Алат за затиснување - преглед и 
употреба JUS K.D3.050 

3) Бургии - затиснувачи JUS K.D3.060 
4) Премин од вратата кон рачката кај 

алатот e JUS K.D0.012 
донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за спирални бургии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/53). 

5) Конусни впуштачи од 30° со чет-
вртеста рачка JUS K.D3.330 

6) Конусни впуштачи од 30° со Морзе 
конусна рачка JUSK.D3.331 

7) Челни впуштачи со рачка и водил-
ка JUS K.D3.341 
донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за впуштачи, ацетилен и бариумсулфид 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/53) 

8) Преглед на стандардизирани ма-
шински ножеви JUS К.С 1.002 
донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за машински ножеви, со впуштачи, цинк и вол-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/54) 

9) Преглед на стандардизирани 
развртувачи JUS K.D3.103 

10) Преглед на стандардизирани 
впуштачи JUS K.D3.104 
донесени со Решението за донесување на југословенските 
стандарди за развртувачи, впуштачи, турпии и спојници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 

11) Ножеви со сечива од тврд метал 
за котурести тло дал а JUS K.D0.201 

1-2) Ножеви за котурести и челни гле-
дала со всадени ножеви JUS K.D0.203 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
гледала и машински ножеви („службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/54) 

13) Алат за режење на навои - Дефи-
ниции и ознаки на поими JUS K.D6.001 

14) В резници - влезови JUS K.D6.020 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
алат и режење на навои („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
39/54) 

15) Паралелни менгелиња со тркалца 
водилка JUS K.G2.010 

16) Паралелни менгелиња со чет-
вртеста водилка JUS K.G2.012 

17) Ковачко браварски м е т е диња — JUS K.G2.020 
18) Рачни стегачи со рачка JUS K.G2.101 

19) Рачни стегачи со две вретена JUS K.G2.110 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
менгелиња и рачни стегачи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/55) 

20) Крилести завртки за стеги. Мет-
рички навој М5 до М10 JUS K.G3.100 

21) Лостови со жлебен ексцентар — JUS K.G3.187 
22) Навртки со цврст лост JUS K.G3.205 
23) Навртки со слободен лост JUS K.G3.206 
24) Прислонет чеп JUS K.G3.220 
25) Ножички со шестострана глава — JUS K.G3.221 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ'\ бр. 32/56) 

26) потпорни завртки што се регули-
раат JUS K.G3.222 

27) Клинови со жлеб JUS K.G3.260 
28) Клинови со прорез JUS K.G3.261 
29) Осигурувачки чивии JUS K.G3.271 
30) во Шепи JUS K.G3.281 
31) Шепи со едно колено JUS K.G3.282 
32) Шепи со две колена JUS K.G3.283 
33) Тешки шилци со навртка за сим-

нување JUS K.G3.362 
34) Ежеви. Средишни гнезда што се 

регулираат JUS K.G3.370 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
клучеви и елементни на стеги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56) 

35) Технички прописи за изработка и 
испорака на глодала JUS K.D2.010 
донесен со Решението за југословенските стандарди за из-
работка и испорака на машински ножеви, глодала, спирал-
ни бургии, развртувачи и впуштачи, врезници и нарезници 
и прстенести еластични подлошки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/56) 

36) Стеги. Виличести завртки JUS K.G3.130 
37) Стеги. Ушести завртки JUS K.G3.131 
38) Стеги. Експрес-рачки JUS K.G3.252 
39) Стеги. Чепови за центрирање — JUS K.G3.270 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/57) 

40) Зацврстување на алати на глодал-
ки - Склоп JUS K.D0.101 

41) Конуси за челно глодало со вса-
дени ножеви JUS K.D0.103 

42) Повлекувани со сворник за гледа-
ло со ножеви за глави на работно вретено 
спрема JUS M.G4.102 JUS K.D0.104 

43) Повлекувани за трн спрема JUS 
K.D0.112 JUS K.D0.105 

44) Трнови за челни глодала со 
ножеви JUS K.D0.112 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
зацврстување на алати на глодалки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/57) 

45) Клешти за развои JUS K.G 1.090 
донесен со Ршението за југословенските стандарда за -
клешти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/57) 1 

46) Чеканчиња сенани за сечење на за-
к о в и JUS К.В 1.062 

47) Чеканчиња ковачки, заоблени — JUS К. В 1.070 
48) Всадници ковачки, заоблени JUS К.В 1.071 
49) Чеканчиња обликувачи, тркалез-

ни JUS К.В 1.072 
50) Всадници тркалезни JUS К.В 1.073 
51) Чеканчиња ковачки, рамни JUS К.В 1.074 
52) Всадници рамни JUS К.В 1.075 
53) Чеканчиња порамнувачи JUS К.В 1.076 
54) Всадници сечачи JUSK.B1.080 
55) Всадници четвртести, шилеста — JUS К.В 1.081 
56) Всадници тркални, шилеста JUS К.В1.082 
57) Дршки за чеканчиња ковачки — JUS К.В 1.093 
58) Сечач потковачки, полутркалезен JUS К.В 1.110 
59) Жлебичар потковачки : JUS К.В1.111 
60) Забележувач потковачки JUS К.В 1.112 
61) Пробоец потковачки JUS К.В1.113 
62) В дубач поткована JUSK.B1.114 
63) Чеканче потковачко, јаболчесто JUS К.В 1.115 
64) Чеканче потковачко со дршка и 

оков JUS К.В1.116 
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65) Всадник потковачки, тркалезен — JUS К.В 1.119 
66) Чекан сечач потковачки JUS К.В1.120 
67) Раскинувач потковачки — JUS К.В 1.121 
68) Чеканчиња со влошка и дршка — JUSK.B1.115 
69) Чеканче стаклорезачко со дршќа JUS К.В 1.250 
70) Чеканче мелничко JUS К.В 1.290 

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

71) Пробојци JUSK.E1.020 
72) Пробоец за работа во шамот JUS К.Е 1.050 
73) Пробоец потковачки JUS К.Е 1.060 
74) Забележувачи водени JUS К.Е1.910 
75) Подложна плочка за потковаше JUS К.М9.010 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
ножици, пили, пробојци, избивачи, забележувани, облику-
вач^ притегнувачи* подбивани, спојници и подложни 
плочки („Службен лист на ФНРЈ", бр, 25/57) 

76) Кускии JUS.K.B4.100 
77) Ќускии за колци JUS К.В4.101 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
ќускии и локомотивски алат („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/57 

78) Сенани мелнинки JUS К.С2.260 
79) Секачи мелнички со дупка JUS К.С2.261 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
сенани, гребачи и длета („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/57 

80) Пробоец JUS К.Е 1.070 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
пружен алат („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/57) 

81. Мерни ленти за олучести - на-
платки за мотоцикли JUSK.T1.831 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на пневматиката и наплатки за моторни возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58)/' 

82. Технички прописи за изработка и 
испорака на мерни ленти и ленири JUS К.Т1.040 

83. Мерни ленти од 150 до 500 mm — JUS К.Т1.050 
84. Мерни ленти во кутии, од 1 и 2 m JUS К.Т1.054 
85. Мерни ленти во кутија, од 10 до 

50 m JUS К.Т1.055 
86. Мерни ленти на виљушка JUS К.Т1.056 
87. Мерни ленти на прстен JUS К.Т1.057 
88. Мерни ленири JUS К.Т1.060 
89. Зглобни мерила дрвени од 1 и 2 m JUS К.Т1.100 

донесени со Решението за југословенските стандарди за 
мерен алат („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/5 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

294. 
Врз основа на член 102 од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО СЕ НЕЛИКВИДНА ИМААТ РАСТРОЈ-
СТВА ВО РАБОТЕЊЕТО И ЌЕ ИСКАЖАТ ЗАГУБА ВО 

РАБОТЕЊЕТО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на составување на пре-

сметка на средствата за исплата на личните доходи во ос-

новните организации на здружен труд што се неликвЦдни, 
имаат растројства во работењето .и ќе искажат загуба во 
работењето („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/87 и 77/87) 
во член 6 став 2 по зборовите: „периодичната пресметка" 
се додаваат зборовите: „односно во завршната сметка". 

Член 2 

Членот 9 се менува и гласи: 

„Член 9 
Организацијата го составува образецот ЛДР врз ос-

нова на податоците од последната периодична пресметка 
односно завршната сметка и податоците што ќе ги утврди 
на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува делот од чистиот до-
ход за лични доходи според основите и мерилата од само-
управниот општ акт кој е донесен во согласност со само-
управната спогодба односно со општествениот договор, 
вклучувајќи го и делот за непосредна заедничка потрошу-
вачка на работниците; 

2) под редниот број 2 го внесува податокот од конто-
то 180 - Разграничени лични доходи по основ на залихи и 
враќање на даночни и други давачки, состојба на почето-
кот на годината; 

3) под редниот број 3 го внесува податокот од конто-
то 180 - Состојба на крајот од пресметковниот период; 

4) под редниот број 5 го внесува збирот на износите 
под ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што 
го составила за претходниот пресметковен период однос-
но за претходната година, намален за збирот на состојба-
та на контата од колоната 2 под тие редни броеви на де-
нот на исплатата на личните доходи, зголемен за делот на 
личните доходи што е распореден за заедничка потрошу-
вачка; 

5) под редниот број 7 го внесува податокот од редни-
от број 51 на образецот Посебни податоци што го состави-
ла за претходниот пресметковен период односно за прет-
ходната година; 

6) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходниот пресметковен период од-
носно во претходната година - податокот од редниот број. 
54 на образецот Посебни податоци, што го составила за 
претходниот пресметковен период односно за претходна-
та година; 

7) под редниот број 10 го внесува просечниот број на 
работници во периодот за кој се составува пресметка ут-
врден врз основа на работните часови, така што бројот на 
остварените работни часови и часовите за кои се прима 
надомест на личниот доход од средствата на организаци-
јата ќе се подели со бројот на можните работни часови со 
полно работно време и со времето пократко од полното 
работно време по работник; 

8) под редниот број 11 го внесува бројот на месеци на 
работењето во периодот за кој се составува пресметка (на 
пр: при составувањето на пресметката за октомври под 
овој реден број го внесува бројот 10); 

9) под редниот број 13 го внесува износот на вкупно 
исплатените бруто-лични доходи до денот на поднесува-
њето на образецот ЛДР - за периодот за кој се составува 
пресметка зголемен за делот на личните доходи што е рас-
пореден за заедничка потрошувачка, освен исплатените 
бруто-лични доходи од средствата што се примени за таа 
намена во согланост со одредбата на член 94 ст. 2 и 3 од 
Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд; 

10) под редниот број 14 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените лични доходи за 
претходната година што ја надоместува од личните дохо-
ди за март, април и мај, за секој тој месец во периодот за 
кој се составува пресметка на образецот ЛДР (на пр: ако 
образецот ЛДР се составува за периодот јануари-март, 
под тој реден број се внесува една третина од повеќе ис-
платениот износ за претходната година); 

11) под редниот број 15 го внесува износот во височи-
на на една третина, од повеќе исплатените лични доходи 
во претходниот пресметковен период во тековната година 
кој се надоместува во трите наредни месеци, во секој ме-
сец што следува по истекот на пресметковниот период (на 
пр: при составувањето на образецот ЛДР за периодот ја-
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нуари-октомври под тој реден број внесува две третини од 
повеќе исплатениот износ за периодот јануари-септем-
ври); 

12) под редниот број 18 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 што е искажано во завршната сметка за 
таа година; 

13) под редниот број 19 го внесува податокот од ред-
ниот број 51 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

14) под редниот број 20 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година - податокот од ред-
ниот број 54 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

15) под редниот број 22 го внесува износот п!то ќе го 
добие кога износот под реден број 21 ќе го помножи со 80 
и добиениот производ ќе го подели со 100; 

16) под редниот број 23 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката, за из-
минатиот период на тековната година, заклучно со месе-
цот што му претходи на месецот за кој се исплатуваат 
личните доходи; 

17) под редниот број 24 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период на тековната година, заклучно со месецот 
за кој се исплатуваат личните доходи; 

18) под редниот број 25 го внесува бројот на работни-
ците што е утврден врз основа на работните часови така 
што бројот на остварените работни часови и часовите за 
кои се прима надомест на личниот доход од средствата на 
организацијата ќе се подели со бројот на можните работ-
ни часови со полно работно време и со времето пократко 
од полното работно време по работник; 

19) под редниот број 26 го внесува бројот на месеците 
на работењето во тековната година, заклучно со месецот 
што му претходи на месецот за кој се исплатуваат лични-
те доходи; 

20) под редниот број 27 го внесува бројот на месеците 
на работењето во тековната година, заклучно со месецот 
за кој се исплатуваат личните доходи; 

21) под редниот број 31 податокот го внесува органи-
зацијата која врши исплата на згарантирани лични дохо-
ди за бројот на работниците на кои им ги исплатува лич-
ните доходи во согласност со републички односно покра-
ински закон; 

22) под редниот број 32 го внесува износот на сред-
ствата што ќе го добие без обврска за враќање во соглас-
ност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и преста-
нок на организациите на здружен труд; 

23) под редниот број 33 го внесува износот на сред-
ствата за исплата на бруто-личните доходи што ќе го ут-
врди зависно од тоа дали износот под реден број 30 е пого-
лем или помал од износот под реден број 16 односно под 
реден број 17; 

24) под редниот број 34 го внесува износот за исплата 
на чистите лични доходи; 

25) под редниот број 35 го внесува износот за плаќа-
ње на придонеси од личните доходи; 

26) под редниот број 36 го внесува делот од бруто-
-личните доходи што го распоредува за непосредна заед-
ничка потрошувачка во организацијата. 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, при 
составувањето на пресметката за месеците во првото три-
месечје, основната организација: 

1) под ред. бр. I до 9 внесува податоци што се однесу-
ваат на претходната година; 

2) под редниот број 14 внесува една третина од изно-
сот под редниот број 6, почнувајќи од март; 

3) под редниот број 15 не внесува податок; 
4) под редниот број 17 ја внесува разликата помеѓу 

износот под реден број 12 и износот под реден број 13 (без 
додавање кон таа разлика на износот под реден број 6). 

При составувањето на пресметката за април и мај, 
под реден број 14 внесува една третина од износот под ре-
ден број 6 од образецот ЛДР, што го составила за месеци-
те во првото тримесечје на тековната година. 

Член 3 
Во член 10 точка 16 на крајот знакот точка и запирка 

се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
исплатените бруто-лични доходи од средствата што се 
примени за таа намена во согласност со одредбите на член 
94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на органи-
зациите на здружен труд;". 

Член 4 
Во член 11 точка 11 на крајот знакот точка и запирка 

се заменуваат со запирка и се додаваат зборовите: „освен 
исплатените бруто-лични доходи од средствата што се 
примени за таа намена во согласност со одредбата на член 
94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на органи-
зациите на здружен труд;". 

. Член 5 
Образецот ЛДР - Пресметка на средствата за испла-

та на бруто-личните доходи во случај на настанување на 
растројства во работењето за периодот од 1 јануари 
до 19 година, кој е составен дел на 
Правилникот за начинот на составување на пресметка на 
средствата за исплата на личните доходи во основните ор-
ган изаци на здружен труд што се неликвидни, имаат рас-
тројства во работењето и ќе искажат загуба во работење-
то, се менува и гласи: 

Образец ЛДР 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО-ЛИЧНИ-
ТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ НА 
РАСТРОЈСТВА ВО РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 19 година 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 
1 Дел од чистиот доход за бруто-лични 

доходи за претходниот пресметковен 
период 

2 Пресметани бруто-лични доходи врз 
товар на обртните средства по основ 
на залихи на почетокот на годината 

3 Пресметани бруто-лични доходи врз 
товар на обртните средства по основ 
на залихи на крајот на пресметковниот 
период 

4 Средства за бруто-лични доходи за 
претходниот пресметковен период 
(ред. број 1 - ред. број 2 + ред. број 3) 

5 Исплатени бруто-лични доходи за 
претходниот пресметковен период 

6 Повеќе исплатени бруто-лични доходи 
за претходниот пресметковен период 
(ред. број 5 - ред. број 4) 

7 Просечен број на вработени утврден 
врз основа на часовите на работа во 
претходниот пресметковен период 

8 Број на месеците на работење во 
претходниот пресметковен период 

9 Просечен месечен бруто-личен доход 
по работник за претходниот пресмет-
ковен период (ред. број 4: ред. број 7: 
ред. број 8) 

10 Просечен број на работници врз осно-
ва на часовите на работа во периодот 
за кој се составува пресметката 

11 Број на месеците на работење во пери-
одот за кој се составува пресметка 
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12 Износ на средствата за бруто-лични 
доходи во височина на просекот од 
претходниот пресметковен период 
(ред. број 9. ред. број 10. ред. број 11) 

13 Износ на исплатените бруто-лични до-
ходи за периодот за кој се составува 
пресметката 

14 Износ во височина на една третина од 
повеќе исплатените лични доходи за 
претходната година 

15 Износ во височина на една третина од 
повеќе исплатените бруто-лични дохо-
ди за претходниот пресметковен пери-
од 

16 Средства за бруто-лични доходи за на-
малување за повеќе исплатените (ред, 
број 12 - ред. број 13 - ред. број 14 + 
ред. број 15) 

17 Средства за бруто-лични доходи без 
намалување за повеќе исплатените 
(ред. број 12 - ред. број 13 + ред. број 
6) 

18 Бруто-лични доходи за претходната 
година 

19 Просечен број на работници врз осно-
ва на работните часови во претходната 
година 

20 Број на месеците на работење во 
претходната година 

21 Просечен месечен бруто-личен доход 
по работник за претходната година 
(ред. број 18: ред. број 19: ред. број 20) 

22 80% од просечниот месечен бруто-ли-
чен доход по работник за претходната 
година 

23 Индекс на растежот на животните тро-
шоци во изминатиот период заклучно 
со претходниот месец 

24 Индекс на растежот на животните тро-
шоци во изминатиот период заклучно 
со месецот за кој се исплатуваат лич-
ните доходи 

25 Број на работници врз основа на ра-
ботните часови во месецот за кој се ис-
платуваат личните доходи 

26 Број на месеци во тековната година за-
клучно со претходниот месец 

27 Број на месеци во тековната година за-
клучно со месецот за кој се исплатува-
ат личните доходи 

28 Износ на средствата за бруто-лични. 
доходи за изминатиот период закучно 
со претходниот месец (ред. број 22. 
ред. број 23. ред. број 25. ред. број 26: 
100) 

29 Износ на средствата за бруто-лични 
доходи за-изминатиот период заклуч-
но со месецот за кој се исплатуваат 
личните доходи (ред. број 22. ред. број 
24. ред. број 25. ред. број 27:100) 

30 Износ на средствата за бЈ|уто-лични 
доходи според член 93 од Законот за 
вкупниот приход и доходот (ред. број 
.29 - ред. број 28) 

31 Износ на загарантираните лични дохо-
ди 

32 Износ на примените средства без об-
врска на враќање за исплата на бруто-
-личните доходи 

33 Износ на средствата за исплата на бру-
то-личните доходи (ред. број 16 + 32 
ако 16 е поголемо од 30) или (17 + 32 
ако 17 е помало од 30) или (30 + 32 ако 
30 е поголемо од 16, а помало од 17) 

34 Износ на чистите лични доходи 
35 Износ на придонесите од личните до-

ходи 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1-4260/1 
30 март 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, а р . 

295. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за поморска-

та и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ , бр. 
22/77,, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КРАЈБРЕЖНА ПИЛОТАЖА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА НА КРАЈБРЕЖНОТО МО-

РЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Со оваа наредба се утврдува задолжителната крај-
брежна пилотажа на определени подрачја на крајбрежно-
то море на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија за бородови што се посебно градени за превоз на 
опасни течни хемикалии, односно на течни гасови. 

2. Бродовите од точка 1 на оваа наредба, кога вплову-
ваат во крајбрежното море на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија за дуки наменети за меѓунаро-
ден сообраќај, подлежат на задолжителна крајбрежна пи-
лотажа од следните позиции: 

1) за луката Риека: 45° и 14° 29.4'Е; 
2) за луката Задар:44° 23 .3^ и 14° 34.6'Е; 
3) за луката Шибеник: 43° 38 .7^ и 15° 52.3'Е; 
4) за луката Сплит: 43° 28 .2^ и 16° 01.0'Е; 
5) за луката Карделево: 43° 05.0'К и 17°00.0'Е: 
3. Бродовите од точка 1 на оваа наредба, кога плбват 

по крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија меѓу луките наменети за меѓународен 
сообраќај (развој или каботажа), подлежат на задолжител-
на пилотажа од позицијата на истоварот на лучкиот пи-
лот во луката на поаѓањето до позицијата на натоварот на 
лучкиот пилот во луката на доаѓањето. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се при-
менува од 1 март 1988 година. 

Бр. У/02-1631/1 
2 март 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Андреј Грахор, е. р. 

296. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална заштита издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА 
КОНТРОЛА ПРЕД ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат или увезуваат лекови се должни, покрај редовна кон-
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трола, да вршат и посебна контрола на секоја серија на 
произведен или увезен лек, пред неговото пуштање во 
промет, и тоа на: 

- , Ц* готви лекови што содржат серуми и вакцини; 
2Ј готови лекови што содржат директни крвни дери-

вати (албумин, нормален и специфичен гама глобулин, 
крвна плазма, фибриноген, криопреципитати, интерферон 
и др.); 

3) готови лекови што содржат антибиотици; 
4) готови лекови што содржат кардиотонични глико-

зиди; 
готови лекови што содржат инсулин; 

, €) прва серија од секој новоодобрен готов лек пред 
неговото пуштање во промет. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за лековите што подлежат 
на посебна контрола („Службен лист на СФРЈ", број 
42/85). 

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

Бр:^95 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
" " заштита, 

д-р Јанко Обочки, е. р. 

297. 
Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член бб став 2 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 

НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порас-

тот на кредитите и другите пласмани на банките над опре-
деленото ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 10/88, 12/88, 18/88, 19/88 и 21/88), во точка 1 
став 1 бројот: „25" се заменува со бројот: „20". 

Во став 2 во одредбата под 1 по зборовите: „стоки и 
услуги" се додаваат зборовите: „и на порастот на пласма-
ните за производство и подготвување на СТОЈСИ за извоз во 
рамките на заедничките програми за производство и извоз 
од значење за целата земја". 

Во одредбата под 5) по зборовите: „за тековна лик-
видност" се додаваат запирка и зборовите: „како и на 
пласманите за производство и подготвување на бродови 
за извоз, на пласманите за извоз на бродови на кредит, на 
пласманите за завршување на изградбата на туристички 
објекти чии капацитети им се продадени на странски ту-
ристи на користење најдоцна од 1 јули 1988 година и на 
пласманите за инвестиции во основни и трајни обртни 
средства за реализација на програмата „Југо-Застава" 
што се реализираат преку конзорциумот на банките". 

2. Во точка 4 ст. 4 до 9 се бришат. 
. 3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот.на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

ОЛбрГзб 
1 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
< - ' на Народната банка на 

Југославија,. 
Душан Влатковиќ, е. р. 

298. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87) и Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 
ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за условите за користење на примар-
ната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/88), во точка 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за 
кредитирање на извозот на бродови преку 2000 компензи-
рани бруто регистарски тони на кредит банките можат да 
користат кредит во височина до 38% од износот на побару-
вањата п<) кредитите што за таа намена им ги дале од сво-
јот кредитен потенцијал на домашните извозници, а што 
втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на да-
вањето кредит на банката од страна на народната банка". 

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

2. Во точка 15 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-
си: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за 
кредитирање на производството и подготовката на бродо-
ви преку 2000 конпензирани бруто регистарски тони за из-
воз, банките можат да користат кредит во височина до 
30% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги 
дале на организациите на здружен труд.". 

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

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

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 
Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: 

„до 18 месеци" се заменуват со зборовите: „до 24 месеци", 
а зборовите: „од 18 месеци" со зборовите: „од 24 месе-
ци". 

Досегашните ст. 7 до 10 стануваат ст. 8 до 11. 
3. Во точка 17 став 1 процентот: „23" се заменува со 

процентот: „35". 
4. Во точка 22 став 1 по зборот: „користат" се додава-

ат зборовите: „во височина до 40%, под услов, производ-
ството и подготовката да се вршат за извоз со договорени-
от рок за наплата до 20 дена,". 

Во став 7 зборовите: „до 18 месеци" се заменуваат со 
зборовите: „до 24 месеци", а зборовите: „од 18 месеци" -
со зборовите: „од 24 месеци". 

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

О. бр. 35. 
1 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернирите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Витковиќ, е. р. 
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299. 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), на член 64а и на член бб став 2 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВИЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-

ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефектив-

ни динари во патничкиот промет со странство („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87 и 21/88) во 
точка 2 бројот: „1.000" се заменува со бројотО „10.000", а 
бројот: „2.000" - со бројот: „10.000". 

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

О. бр. 37 
31 март 1988 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. г> 

300. 
Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и на член 93 став 5 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на-
СФРЈ", бр. 72/86,42/87,65/87 и 87/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ. СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАС-

ТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи за 
март 1988 година во однос на декември на 1987 година, из-
несува 0,133. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за март 19Ѕ8 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,042. 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-март 1988 година, во од-
нос на просекот на животните трошоци во 1987 година, из-
несува 74,8%. 

Бр. 001-1478/1 
4 април 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

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

301. 
Врз основа на член 2 став 3 од Законот за прибавува-

ње и користење на странски средства за зголемување на 
вработеноста и вработувањето на повратници од стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/78 и 54/86), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот, совет на Собранието на 
СР Босна и Херцеговина, извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР 
Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР србија, 
Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Из-
вршниот совет на Собранието на САП Косово, Извршни-
от совет на Саборот на СР Хрватска и Извршниот совет 
на Собранието на СР Црна Гора, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ ВО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ 
ПОДРАЧЈА НА СФРЈ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 19Џ ДО 1993 

ГОДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од задачите утврдени со Законот за при-

бавување и користење на странски средства за зголемува-
ње на вработеноста и вработувањето на повратници од ра-
бота од странство (во натамошниот текст: Законот), учес-
ниците на овој договор го утврдуваат учеството на репуб-
ликите и автономните покраини во средствата што меѓу-
народни финансиски организации, странски држави или 
нивни финансиски организации и ги одобруваат на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија по основ 
на соработка во областа на вработувањето и во другите 
средства на Фондот за финансирање на зголемувањето на 
вработеноста во стопански недоволно развиените и изра-
зито емиграциони подрачја на СФРЈ (В9 натамошниот 
текст: Фондот). 

Учеството на републиките и автономните покраини 
во кредитите од средствата на Фондот за насучување зара-
ди финансирање на проектите за зголемување на вработе-
носта и вработувањето на повратници рд работа од стран-
ство, се утврдува за периодот од 1988 до 1993 година. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни за периодот 

од 1988 до 1993 година да се обезбедува постепено учество 
на републиките и автономните покраини, со оглед на тоа 
дека средствата од член 2 на овој договор не можат однап-
ред да се планираат во кредити од средствата на Фондот 
на тој начин што кредитите ќе се даваат првенствено на 
републиките и автономните покраини чии инвестициони 
проекти ги исполнуваат критериумите и условите што ги 
утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Управ-
ниот одбор на Фондот. 

За постепеното учество на републиките и автономни-
те покраини во кредитите од средствата на Фондот, до ви-
сочината на учеството утврдено со овој договор, ќе се 
грижи Управниот одбор на Фондот при разгледувањето 
на проектите и донесувањето на одлука за тоа кои проекти 
ќе им се предлагаат на органите што според меѓудржавна-
та спогодба се надлежни за усвојување на проектите. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни вкупните 

средства за периодот од член 1 став 2 на овој договор да 
ги насочуваат така што нивното учество, согласно со кри-
териумите, да биде во следните проценти: 

1) СР Босна и Херцеговина 21,00 
2) СР Македонија 10,00 
3) СР Словенија .5,50 
4) СР Србија без териториите на автономните 

покраини 22,00 
5) САП Војводина 6,50 
6) САП Косово 12,00 
7) СР Хрватска 18,50 
8) СР Црна Гора 4,50 

Член 4 
Учесниците на овој договор се согласни секој учесник 

на овој договор да може да дава иницијатива за повторно 
разгледување на односите што се предмет на овој дого-
вор, како и иницијатива за измена и дополнение на дого-
ворот. 
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Член 5 
Овој договор се смета склучен кога ќе го потпишат 

овластените претставници на учесниците на договорот. 

Член 6 
Одредбите на овој договор ќе се применуваат од 1 ја-

нуари 1988 година. 

Член 7 
Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

м-р Божидар Марендиќ, е. р. 
генерален директор на Републичкиот 

завод за општествено планирање 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Вукола Васиљевиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на Републичкиот комитет 
за труд, здравство, 

боречко-инвалидска и социјална 
заштита 

За Сојузниот извршен совет 
д-р Мухамед Мустафа, е. р. 

член на Сојузниот извршен совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Мата Пачка, е. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на Републичкиот комитет 
за труд и вработување 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Исмет Крифца, е. р. 

член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Милан Кнежевиќ, е. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на Републичкиот комитет 
за земјоделство, 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Радослав Радовиќ, е. р. 
член на Извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Андраш Месарош, е. р. 
член на Извршниот совет и 

покраински секретар за финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово, 

м-р Хасан Бериша, е. р. 
член на Извршниот совет и директор 

на Покраинскиот завод за 
општествено планирање 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

291. Правилник за условите што мораат да ги ис-
полнуваат организациите на здружен труд за 
вршење на дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација 625 

292. Правилник за вршење пробно возење на бродо-
ви 625 

293. Правилник за престанок на важењето на југо-
словенските стандарди за алат и прибор 626 

294. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на составување на пре-
сметка на средствата за исплата на личните до-
ходи во основните организации на здружен 
труд што се неликвидни, имаат растројства во 
работењето и ќе искажат загуба во работењето 627 

295. Наредба за задолжителна крајбрежна пило-
тажа на определени подрачја на крајбрежното 
море на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 629 

296. Наредба за лековите што подлежат на посебна 
контрола пред пуштањето во промет 629 

297. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за задолжителната резерва на порастот на кре-
дитите и другите пласмани на банките над оп-
ределеното ниво во 1988 година 630 

298. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1988 година 630 

299. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и 
внесување на ефективни динари во патничкиот 
промет со странство г 631 

300. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и другите општествени средства и 
процент на растежот на животните трошоци 031 

301. Договор за учество на републиките и автоном-
ните покраини во кредитите од средствата на 
Фондот за финансирање на зголемувањето на 
вработеноста во стопански недоволно разви-
ените и изразито емиграциони подрачја на 
СФРЈ за периодот од 1988 до 1993 година 631 
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