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628. 
Брз основа на член 315 точка 3 од Устава на Соција-

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

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

ЗА 1989 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за утврду-

вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот на феде-
рацијата за 1989 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 14 јули 1989 година. 

П бр. 1005 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с.р. 

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

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1989 ГОДИНА 

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

дите на Буџетот на федерацијата за 1989 година 
( ,Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89) во член 1 износот: 
„20,637.402.400.000" се заменува со износот: 

(^61.248.607.384.000". 
f Член 2 

Во член 2 износот: „18.205.402.400.000" се заменува со 
износот: „51.327.207.384.000". 

Член 3 
Во член 3 износот: „2.432.000.000.000" се заменува со 

износот: „9.921.400.000.000". 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за привремено утврдување на 
приходите на федерацијата што во 1989 година се корис-
тат за потребите на стопанството („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 16/89). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

629. 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 
Се прогласува Законот за привремени мерки за изме-

ни и дополненија на Законот за покритие на курсните раз-
лики по определени странски кредити, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 14 јули 1989 година. 

П бр. 994 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрнев тек с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 
РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Законот за покритие на курсните разлики по опре-

делени странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
43/86, 31/87,49/87 и 3/88) во член 2 став 1 точка 3 по збо-
ровите: „производство на бакар“, се додаваат запирка и 
зборовите: „производство на руда на железо“. 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Заради утврдување на височината на курсните раз-

лики чие покритие според одредбите од овој закон се пред-
видува во една година, Собранието на СФРЈ со одлука ја 
утврдува претсметката на расходите по овој основ која е 
дел на буџетот на федерацијата за таа година.". 

Член 3 ^ 
Во член 5 став 1 точка 5, по зборовите: „производство 

на руди“ се додаваат зборовите: „на железо и“, а во загра-
дата пред бројот „108" се додаваат зборовите: „106 и“. 

Член 4 
Член 10 се менува и гласи: 
„Средствата за покритие на курсните разлики според 

одредбите од овој закон ќе се обезбедат од буџетот на фе-
дерацијата за тековната година.". ̂  



Страна 1062 - Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јули 1989 

Член 5 
Чл. П и 12 се бришат. 

Член 6. 
Член 13 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија подготвува Пред^ 

лог на претсметката на расходите од член 4 на овој закон 
И го доставува до Сојузниот извршен совет до 15 октом-
ери тековната година за наредната година.". 

Член 7 
Член 14 се менува и гласи: 
„Стручните, техничките и административните рабо-

ти во врска со спроведувањето на овој закон ги врши На-
родната банка на Југославија/'. 

Член Ѕ 
Во член 15 став 1 последната реченица се менува и 

гласи: 
„Организациите поднесуваат документација до На-

родната банка на Југославија преку народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
до 31 јануари наредната година.". 

Член 9 
Член 16 се менува и гласи: 
„Исплата на средствата по основ на правото на по-

кри! ие на курсните разлики ќе се изврши по поднесување-
то на документацијата од член 15 на овој закон и по обез-
бедувањето на средствата од буџетот на федерацијата. 

Во случај на ист редослед на извршените плаќан?а 
спрема странство, приоритет во исплатата на средствата 
по основ на правото на покритие на курсните разлики 
имаат организациите од стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини.". 

Член 10 
Народната банка на Југославија ќе ја утврди доку-

ментацијата од член 15 на Законот за покритие на курсни-
те разлики по определени странски кредити, во рок од 30 
дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, а со 
свое упатство ќе ги пропише формата и содржината на по-
требните формулари. 

Член 11 
По исклучок од одредбите на член 2 од овој закон, ви-

сочината на расходите за покритие на курсните разлики за 
1989 година се утврдува во износ од 3.592 млрд. динари, 
од што од Буџетот на федерацијата во II полугодие на 
1989 година се обезбедува износ од 2.712,4 млрд. динари. 

Член 12 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за привремена претсметка на 
приходите и расходите на курсните разлики по определе-
ни странски кредити за 1989 година („Службен лист на 
СФЕГ, бр. 16/89). 

Републиките и автономните покраини се должни сво-
ите обврски за шест месеци од 1989 година според член 1 
од Законот од став 1 на овој член да ги намират до 31 јули 
1989 година. 

Ако републиката односно автономната покраина не 
ги уплати средствата од став 2 на овој член во рокот ут-
врден со тој став, Службата на општественото книговод-
ство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите, ќе 
го пренесе во корист на федерацијата соодветниот износ 
на средства од приходите на републиката односно на ав-
тономната покраина. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

630. 
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 УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИНА И НА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИ-
КАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ И КАМА-
ТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА УВОЗОТ НА НА-
ФТА И ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЈА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 
Се прогласува Законот за привремени мерки за усло-

вите и начинот на обезбедувале средства во 1989 година и 
на користење на средствата за покритие на разликата во 
цената, курсните разлики и каматите настанати пр р енез 
на увозот на нафта и за покритие на курсните разлики за 
Југословенскиот нафтовод, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од И јули 19Џ9 година 

П бр. 995 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

т СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р, 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 1989 ГОДИ-
НА И НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИ-
ТИЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА, КУРСНИТЕ РАЗ-
ЛИКИ И КАМАТИТЕ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВ НА 
УВОЗОТ НА НАФТА Ц ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ 

РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

обезбедување средства во 1989 година и на користење на 
средствата за покритие на разликата во цената, на курс-
ните разлики и на каматите настанати по основ на увозот 
на нафта и за покритие на курсните разлики по основ н: 
враќање на странските кредити што се користени за т 
градбата ра Југословенскиот нафтовод (во натамошниот 
текст: разлики во цената, курсни разлики и камати). 

Члеи 2 
Средствата за покритие на разликата во цената, к 

курсните разлики и каматите се обезбедуваат во 1989 го-
дина во износ до 1.255.Q0Q.QQQ.QQQ динари. 

Член 3 
Средствата за покритие на разликата во цената, ку| 

ните разлики и каматите им се даваат на организации, 
на здружен труд односно на претпријатијата што се занк 
маваат со производство на нафтени деривати, на органи 
зациите на здружен труд односно на претпријатијата што 
се занимаваат со промет на нафтени деривати, на Југосло-
венскиот нафтовод и на организациите на здружен труд 
односно на претпријатијата што изведуваат инвестициони 
работи џд странство, а чии побаруван?а од странство се ко-
ристени за увоз на нафта. 

Член 4 
Средствата од член 1 ќе ги користат: 
1) организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата штр се занимаваат со производство на нафтени 
деривати - за покритие на разликата во цената помеѓу 
фактичките цени на увозната нафта и просечните цени на 
таа нафта признаени во цените на нафтените деривати во 
1988 година - до 963.300,000.000 динари; 

2) организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што се занимаваат со промет на нафтени дерива-
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ти - за покритие на разликата во цената што настанала 
помеѓу цените на нафтени деривати во моментот на позај-
мувањето од стоковните резерви и цените во моментот на 
враќањето во стоковните резерви во 1986,4987 и 1988 го-
дина - до 100.200,000.000 динари; 

3) Југословенскиот нафтовод - за покритие на курс-
ните разлики во 1988 година по основ на враќање на 
странските кредити што се користени за игзрадбата на Ју-
гословенскиот нафтовод - до 57.700,000.000 динари; 

4) организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата- изведувачи на инвестициони работи во стран-
ство - за покритие на курсните разлики и на каматите на-
станати по основ на користењето на нивните побарувања 
во странство за увоз на нафта од 1 јануари до 1 август 1988 
година, освен ако тоа не е уредено со посебен сојузен за-
кон - до 133.800,000.000 динари. 

Член 5 
Корисниците на средствата од член 4 на овој закон ги 

остваруваат своите права со поднесување на барање кон 
кое прилагаат соодветна документација. 

Корисниците на средствата се должни да ги поднесат 
барањата во рок од 30 дена од денот на влегувањето на 
овој закон во сила. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите донесува упат-
ство за спроведувањето на одредбите од овој закон. 

Член 6 
Стручните, административните и другите работи во 

врска со користењето tia средствата според одредбите на 
овој закон ги врши сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите. 

Член 7 
Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 

на финансиите со контрола на документацијата за оства-
рувањето на правата од член 4 на овој закон утврди дека 
на организацијата на здружен труд односно на претприја-
тието му се исплатени повеќе средства, функционерот кој 
раководи со сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на финансиите ќе издаде решение за враќање на пове-
ќе уплатените средства. 

Ако организацијата на здружен труд односно прет-
пријатието во рокот“ утврден со решението од став 1 на 
ОВОЈ член не ги уплати повеќе исплатените средства, над-
лежната служба на општественото книговодство, по налог 
од функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите, ќе ги уплати по-
веќе уплатените средства во буџетот на федерацијата. 

Член 8 
Средствата за покритие на разликата во цената, на 

курсните разлики и на каматите до денот на влегувањето 
на овој закон во сила ќе се собираат и ќе се користат спо-
ред одребите на Законот за привремена претсметка на 
средствата за 1989 година за покритие на курсните разли-

; ки, каматите и другите трошоци настанати по основ на 
увозот на нафта и нафтени деривати во периодот од 1980 и 
за покритие на курсните разлики за Југословенскиот на-
фтовод („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), до 14 јули 
1989 година, во износ од 600.000,000.000 динари. Разликата 
од 655.000,000.000 динари ќе се обезбеди во Буџетот на фе-
дерацијата за 1989 година. 

Член 9 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

стануваат да важат: Законот за условите и начинот на 
обезбедување и користење на средствата за покритие на 
курсните разлики, каматите и другите трошоци настанати 
по основ на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 
година и за покритие на курсните разлики за Југословен-
скиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88), За-
конот за привремена мерка за измени и дополненија на За-
конот за условите и начинот на обезбедување и користење 
на средствата за покритие на курсните разлики, каматите 
и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта 
и нафтени деривати од 1980 година и за покритие на курс-

ните разлики за Југословенскиот нафтовод („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/89), Законот за привремена пре-
тсметка на средствата за 1989 година за покритие на куре-
ките разлики, каматите и другите трошоци настанати по 
основ на увозот на нафта и нафтени деривати во периодот 
од 1980 година и за покритие на курсните разлики за Југо-
словенскиот нафтовод („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
16/89) и Законот за привремена претсметка на средствата 
за 1989 година за покритие на курсните разлики, каматите 
и другите трошоци настанати по основ на увозот на нафта 
и нафтени деривати во периодот од 1980 година и за по-
критие на курсните разлики за Југословенскиот нафтовод 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

631. 
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 РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА 
КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ 
ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕЛЕКТИВНАТА 

ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Се прогласува Законот за привремени мерки за регре-

сот на дел од каматата на кредитите што во 1989 година 
се користат за намени во рамките на селективната програ-
ма во земјоделството, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
14 јули 1989 година. 

П бр. 996 
14 јули 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 ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА РЕГРЕСОТ НА ДЕЛ ОД 
КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ШТО ВО 1989 ГОДИНА 
СЕ КОРИСТАТ ЗА НАМЕНИ ВО РАМКИТЕ НА СЕ-

ЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Член 1 

Со овој закон се утврдува правото на регрес на дел од 
каматата на кредитите што во 1989 година се користат за 
намени во рамките на селективната програма во земјодел-
ството (во натамошниот текст: право на регрес), како и ус-
ловите и начинот на обезбедување и користење на тие 
средства. 

Член 2 
Правото на регрес се остварува на кредитите од при-

марна емисија и од кредитниот потенцијал на банките ко-
ристени во текот на 1989 година (во натамошниот текст: 
вкупните кредити) за производство, залихи и резерви на 
земјоделски и прехранбени производи од член 4 на овој за-
кон. 

Член 3 
Правото на регрес го остваруваат организациите на 

здружен труд односно претпријатијата, организациите за 
стоковни резерви на општествено-политичките заедници, 
задругите и другите форми на здружување на земјоделци-



Страна 1064 ,- Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 14 јули 1989 

те, како и земјоделските стопанства за договорено произ-
водство (во натамошниот текст: корисникот на кредитот) 
кои користат кредити кај банките за намените утврдени со 
овој закон. 

Корисниците на кредитите од став 1 на овој член пра-
вото на регрес го остваруваат врз основа на потврда од 
банката за платената камата по кредитите користени во 
согласност со одредбите на член 2 од овој закон. 

Член 4 
Височината на регресот се утврдува во процент од из-

носот на каматата прес.метана по есконтната стапка на 
Народната банка на Југославија на износот на користени-
от вкупен кредит за следните намени, и тоа: 

1) за производство и залихи на пченица, пченка, ше-
ќерна репка и шеќер, маслодајни култури (вклучувајќи и 
coja), сурово масло, оризова арпа и ориз, тутун и вештач-
ки ѓубрива - во височина од 20%; 

2) за гоење на добиток (говеда, свињи и овци), за гое-
ње на живина и риба, за одгледување на расен приплоден 
подмладок во сточарството (говеда, свињи и овци), за про-
изводство на млеко - з о височина од 40%; 

3) за резерви на пченица, пченка, шеќер, ориз, сурово 
масло, тутун, месо и млеко во прав - во височина од 40%; 

4) за залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилни-
ци, залихи на вина во винарските визби на општествениот 
сектор, залихи на млечни преработки (вклучувајќи и мле-
ко во прав) и залихи на месо во ладилниците - во височи-
на од 10%. 

Член 5 
Средствата за регрес се обезбедуваат во износ од 

2.721.200.000.000 динари, од што 606.900.000.000 динари на 
посебна сметка на СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен 
за работи на зе.мјоделството за регрес до 14 јули 1989 го-
дина, а 2.114.300.000.000 динари од буџетот на федерација-
та од 15 јули Ј989 година до 31 декември 1989 година. 

Покрај средствата утврдени во став 1 на овој член, за 
регрес се обезбедуваат и средства од приходите на народ-
ните банки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини, утврдени во член 8 на овој закон. 

Член 6 
Републиките и автономните покраини се должни дел 

од своите обврски утврдени со Законот за привремени 
мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од ка-
матата на кредитите што во 1989 година се користат за на-
мените во рамките на селективната програма во земјодел-
ството и за нивно користење („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 16/89) во вкупен износ од 139.100.000.000 динари да из-
вршат најдоцна до 31 јули 1989 година со уплата на тие 
средства на сметката на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството, кај Службата на оп-
штественото книговодство, под назив: „Средства за рег-
рес на дел од ка.матата на кредитите за селективната про-
грама на кредитирање“, со распоред на тие средства, и 
тоа: 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

Член 7 
Ако републиките и автономните покраини не ги на-

мират своите обврски утврдени во член 6 на овој закон, 
Службата на општественото книговодство, по налог од 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена 
од денот на приемот на налогот ќе го пренесе износот на 
неуплатените средства од буџетот на републиката однос-
но од буџетот на автономната покраина во буџетот на фе-
дерацијата. 

Член 8 
Народните банки на републиките и народните банки 

на автономните покраини се должни своите обврски од 
приходите по основ на камати на кредитите од примарна-

та емисија за селективната програма во земјоделството, 
во износ на разликата меѓу диференцираните каматни 
стапки и есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија, да ги уплатат на с м е т а а од член 6 на овој закон. 

Обврските од став 1 на овој член народните банки на 
републиките и Народните банки на автрномните покраини 
се должни да ги намират во 12 рати во кои се сметаат и ра-
тите уплатени според одредбите на Законот за привреме-
ни мерки за обезбедување на средства за регрес на дел од 
ка.матата на кредитите што во 1989 година се користат за 
намените во рамките на селективната програма во земјо-
делството и за нивно користење („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89). Неуплатените рати според одредбите 
на тој закон, што втасале до денот на влегувањето на овој 
закон во сила, мораат да се уплатат до 31 јули 1989 годи-
на. 

Ратите што се уплатуваат според одредбите на овој 
закон народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ги уплатуват до 20-ти во месе-
цот, со тоа што последната рата втасува најдоцна до 20 
февруари 1990 година. 

Член 9 
Корисниците на кредити поднесуваат барање за рег-

рес, со пресметката и потребната документација, до 
Службата на општественото книговодство кај која се води 
нивната жиро-сметка. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на зе.мјоделството, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите, донесува пропис 
за начинот на доставување на пресметката и за потребна-
та документација за остварувања на правото на регрес. 

Службата на општественото книговодство кај која се 
води сметката на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на земјоделството, врз основа на барањето на ко-
рисникот на кредитот, ќе изврши исплата на регресот вед-
наш кога ќе утврди дека се исполнети сите услови за ос-
тварување на правото на регрес, врз товар на таа сметка. 

Член 10 
На износот на втасаните а ненамирени парични обвр-

ски според одредбите на овој закон не се плаќа камата. 

Член 11 
Заради намирување на обврските по основ на регрес 

на дел од каматата на кредитите користени во 1988 година 
се обезбедуваат средства во износ од 403.000.000.000 дина-
ри. 

Средствата од став 1 на овој член ќе ги обезбедат, и 
тоа: 

1) федерацијата од изворните приходи во износ од 
134.300.000.000 динари; 

2) републиките и автономните покраини од придоне-
9ите во износ од 268.700.000.000 динари. 

Член 12 
Средствата од член 11 на овој закон ќе се уплатат до 

31 јули 1989 година. 
Член 13 

Учеството на'републиките и на автономните покраи-
ни во обезбедувањето на потребните средства за регрес на 
дел од каматата по кредитите користени во 1988 година се 
утврдува сразмерно на учеството на одделни републики и 
автономни покраини во вкупниот општествен производ 
на вкупното стопанство на Југославија во 1986 година -
според принципот на чисти дејности, и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 36.838.770.000 
СР Македонија 15.477.120.00Q 
СР Словенија 47.344.940.000 
СР Србија 62.284.660.000 
САП Војводина 28.132.890.000 
САП Косово 6.475.670.000 
СР Хрватска 66.556.990.000 
СР Црна Гора 5.588.960.000 

Член 14 
Средствата од член 11 на овој закон ќе се уплатат на 

посебна сметка'на сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на земјоделството кај ?Службата на општестве-

18.375.110.000 
7.539.220.000 

26.429.000.000 
30.768.920.000 
14.508.130.000 
3.143,660.000 

35.693.060.000 
2.642.900.000 
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кото книговодство, под назив „Средства за регрес на дел 
од каматите на кредитите за селективната програма во 
земјоделството (број на сметката: 60815-849-2031)". 

Член 15 
Непотрошените средства од член 14 на овој закон, со 

состојбата на ден 30 септември 1989 година, ќе се пренесат 
во буџетот на федерацијата и ќе се користат за намените 
утврдени со овој закон. 

Член 16 
На кредитите од примарна емисија за намените ут-

врдени во член 4 на овој закон според книговодствената 
состојба на тие кредити на ден 10 март 1989 година, до ис-
текот на роковите за нивна наплата, во поглед на камат-
ните стапки, ќе се применува одредбата на точка 6 став 1 
од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката монетарна политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1989 годи-
на („Службен лист СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89). 

Член 17 
По кредитите од примарната емисија по кои корис-

ниците на кредити договориле и платиле камата пресме-
тана по диференцирани каматни стапки не може да се ос-
твари правото на регрес утврдено со овој закон. 

Член 18 
Со парична казна од 4.500.000 до 45.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на кредит од 
член 3 на овој закон ако оствари регрес врз товар на сред-
ствата за регрес на кој немал право според одредбите од 
овој закон. 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на корисникот на регрес со па-
рична казна од 45.000 до 2.500.000 динари. 

Член 19 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за привремени мерки за обезбеду-
вање на средства за регрес на дел од каматата на кредити-
те што во 1989 година се користат за намени во рамките 
на селективната програма во земјоделството и за нивното 
користење („Слубжен лист на СФРЈ“, бр. 16/89). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

632. 
Врз основна на член 315 точка 3 од Уставот на Соци-

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

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

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 14 јули 1989 година. 

П бр. 992 
14 јули 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Член 1 

Во Законот за финансирање на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 71/85, 71/86, 10/88, 
31/88 и 16/89) во член 12 по став 1 се додава став 2, кој 
гласи: 

„Во буџетот на федерацијата се обезбедуваат сред-
ства и за интервенции во стопанството, што како обврска 
на федерацијата се утврдени со сојузен закон.". 

Член 2 
Во член 16 став 1 зборовите: „и со определбите од ак-

тот за остварување на општествениот план на Југославија 
во односната година“ се бришат. 

Член 3 
Член 26 се брише. 

Член 4 
Член 27 се менува и гласи: 
„Ако со мерките за спроведување на утврдената заед-

ничка политика на економскиот развој на Југославија, а 
кои ќе се утврдат со акти на органите на федерацијата, се 
нарушава рамноправноста на организациите на здружен 
труд во стекнувањето на доходот и располагањето со ре-
зултатите од трудот или се нарушава рамноправноста на 
републиките и на автономните покраини на единствениот 
Југословенски пазар, истовремено со утврдувањето на тие 
мерки во буџетот на федерацијата се обезбедуваат сред-
ства за исплата на компензацијата. 

Утврдувањето на износот (височината) на средствата 
ол став 1 на овој член и начинот и условите за нивно ко-
ристење се врши во согласност со сојузниот закон.". 

Член 5 
Во член 28 ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 6 
Во член 37а зборовите: „утврдена во актот за оства-

рување на општествениот план на Југославија во односна-
та година“ се бришат. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

633. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

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

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 го-
дина. 

П бр. 872 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услуги во 

прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 
15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87,. 10/88, 27/88 и 
31/88) во член 38а по зборот: „Југославија“ се додаваат 
следните зборови: „на надоместите остварени од проме-
тот на производи во слободни царински продавници, ос-
вен во продавниците што се наоѓаат на граничните преми-
ни“. 

Член 2 
Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат 

следните измени и дополненија: 
1. Во тар. број 1 стапката 17,40% се заменува со стап-

ката 20%. 
2. Во тар. број 2 став 3 точката 9 се менува и гласи: 
„Пред пуштањето во промет маслото за горење ек-

стра-лесно (ЕЛ) и маслото за горење лесно-специјално 
(Л С) производителот мора во рафинеријата да ги бојоса 
со јасна црвена боја чијшто интензитет се определува сог-
ласно со важечкиот стандард“. 

Во став 5 зад зборот:"„милицијата“ се додаваат след-
ниве зборови: „на пазарната односно на даночната ин-
спекција“. 

3. Во тар. број 3 тон. 1,2,3,4 и 5 се менуваат и гласат: 
„1) на сите видови цигари што не се произведе-

ни според југословенскибт стандард, односно што 
не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. 
број, како и на колекциите цигари и на режениот ту-
тун од сите видови и квалитети, освен на тутунот за 
лулиња 64%; 

2) на сите видови цигари - пакувања од 20 цигари, на 
чие производство не се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, и тоа за цигарите: 

I екстра група 64% 
II екстра група 55% 
III екстра група 49% 
IV екстра група 46%; 
3) на сите видови цигари и пакувања од 20 цигари, на 

чие производство се применуваат прописите за југосло-
венските стандарди, и тоа за цигарите што спаѓаат во: 

I квалитетна група 40% 
II квалитетна група 35% 
III квалитетна група 30% 
IV квалитетна група 18% 
4) на тутунот за лулиња 15%; 
5) на цигарите, цигарилосите, тутунот за џва-

кање и бурмутот 20%.". 
4. Во тар. број 11 став I стапката 8% се заменува со 

стапката 10%. 
Во став 2 стапката 12% се заменува со стапката 14%. 
5. Во тар. број 12 во точка 1 стапката 3% се заменува 

со стапката 4%, а во точка 2 стапката 4%, се заменува со 
стапката 5%. 

6. Во Тарифата на основниот данок на надоместите 
за услуги по тар. број 2 се додава нов тар. број 3 кој гласи: 

,,Tap, бр. 3 
На надоместите остварени од вршење промет 

на производи од слободните царински продавници 
во земјата, освен од слободните царински продав-
ници што се организирани на граничните премини . 40%. 

Забелешка: 
Даночна основица за пресметка на данокот според 

овој тар. број е разликата во цената остварена со про-
дажба на производи во слободната царинска продавни-
ца.". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

634. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, 
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВА-

ЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки 
ѓубрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
ца на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 
1989 година. 

П бр. 997 
14 јули 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧ-
КИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за регрес за 

вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата ^ 
квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр, 
13/86,43/86, 87/87 и 16/89) во член 2 ставот 3 се менува и 
гласи: 

„Процентот од став 2 на овој член секоја година го 
утврдува Собранието на СФРЈ со посебна одлука, истов-
ремено со донесувањето на буџетот на федерацијата од-
носно на ребаланост на буџетот на федерацијата, со која 
се обезбедува односот на цените од став 1 на овој член.". 

Став 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Средствата за регрес се обезбедуваат во буџетот на 

федерацијата.". 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Средствата за регрес се уплатуваат на сметка на со-

јузниот орган на управата надлежен за работи на земјо-
делството.". 

Член 4 
Член 6 се менува и гласи: 
„Обврските создадени спрема корисниците на сред-

ствата за регрес до 31 декември тековната година ќе се на-
мируваат до крајот на јануари наредната година.". 

Член 5 
Одредбите на чл. 9, 10 и 12 на Законот престануваат 

да важат со денот на влегувањето на овој закон во сила. 
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Член 6 
Обврските за првото полугодие на 1989 година ќе се 

намират во согласност со одредбите на Законот за измени 
и дополненија на Законот за обезбедувале средства за рег-
рес за вештачки ѓубрива, средства за заштита на растени-
јата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 16/89). 

Ако републиките и автономните покраини не ги на-
мират своите обврски за првото полугодие на 1939 година 
до 10 јули, Службата на општеств.еното книговодство, по 
налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите, во рок од 
пет дена од денот на приемот н^ налогот, износот на неуп-
латените средства ќе го пренесе од сметката на буџетот на 
републиката односно на автономната покраина на посеб-
на сметка на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на земјоделството кај Службата на општественото 
книговодство, под назив: „Фонд за регрес за вештачки ѓуб-
рива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе“. 

Член 7 
Одредбите на член 4 од Законот за измени и дополне-

нија на Законот за обезбедување средства за регрес за веш-
тачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и ква-
литетно сортно семе престануваат да важат со денот ма 
влегувањето на овој закон во сила. 

Член В 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за обез-
бедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на обја.вувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

635. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за посеб-
ните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи, што го усвои Собранието на СФРЈ на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 
1989 година, 

П бр. 998 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ДАВАЧ-
КИ ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕ-

НИ ПРОИЗВОДИ 
Член 1 

Во Законот за посебните давачки при увозот на земјо-
делски и прехранбени производи („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 15/68) во член 3 зборовите: „Сојузниот завод 
за цени во согласност со сојузниот секретар за стопанст во 
и со сојузниот секретар за надворешна трговија“ се заме-
нуваат со зборовите: „функционерот кој раководи со, со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на тргови-
јата, во спогодба со функционерот кој раководи со сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на економски-
те односи со странство“. 

Член 2 
Во член 4 зборовите: „Сојузниот секретаријат за над-

ворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретари-
јат за стопанство, а по прибавено мислење од Сојузниот 
завод за цени“ се заменуваат со зборовите: „функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на економските односи со странство, во соглас-
ност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на трговијата“, 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
Средствата остварени со наплата на посебната давач-

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

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

636, 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

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

СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за прометот на стоки и услуги со странство, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 14 јули 1989 година. 

П бр. 999 
14 јули 1989 година 
Белград ft 

Претседател 
Претседателството 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со стран-

ство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 
43/87 и 87/87), во член 82 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„Средствата за намените од став 1 на овој член, како 
и средствата за општа стопанска и општа туристичко-ин-
формативка дејност спрема странство се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата во рамките не средствата на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на економ-
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ските односи со странство. Износот на потребните сред-
ства се утврдува со одлуката за заедничката девизна поли-
тика и за проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за секоја календарска година. 

Утврдените средства за општа стопанска пропаган-
да и општа туристичко-информативна дејност спрема 
с гранство, сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на економските односи со странство и ги пренесува на 
Стопанската комора на Југославија во согласност со дина-
миката на реализирањето на програмата за општа стопан-
ска пропаганда и општа туристичко-информатиђна деј-
ност спрема странство што Ја утврдува Стопанската ко-
мора на Југославија, а која ја потврдува Сојузниот из-
вршен совет.". 

По став 1 0 ^ додаваат ст. 11, 12 и 13, кои гласат: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

економските односи со странство може дел од работата 
што се однесува на работењето со средствата од став 2 на 
овој член, да и го довери на Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

Надоместот за вршењето на овие работи се утврдува 
со договор меѓу сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на економските односи со странство и Службата 
на општественото книговодство на Југославија. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со исплатата на средствата од став 2 
на овој член се покриваат од тие средства.". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

637. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичла Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичла Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување и користење на средствата за 
поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, 
што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 14 јули 1989 година. 

П бр. 1000 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување и користење на средства-

та за поттикнување на технолошкиот развој на Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87 и 16/89) во член 1 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Средствата за поттикнување се обезбедуваат во бу-
џетот на федерацијата." 

Ставот 3 се брише. 
Во досегашниот став 4, кој станува став 3, по зборо-

вите: „се обезбедуваат средства се става точка, а зборови-
те до крајот на ставот се бришат. 

Ставот 5 се брише. 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Средствата за поттикнување се уплатуваат на смет-

ката на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на развојот.". 

Член 3 
Во член 4 ставот 1 се брише. 

Член 4 
Во член 15 став 3 зад зборовите: „учествува во финан-

сирањето;" се додаваат зборовите: „начинот на гаранти-
рање на исполнувањето на договорените обрски во финан-
сирањето и извршувањето на работите;". 

Член 5 
Во член 23 став 3 зборовите: „Сојузниот комитет за 

наука и технологија, чија одлука е конечна“ се заменуваат 
со зборовите: „Сојузниот извршен совет, против чија од-
лука не може да се води управен спор“. 

Член 6 
Во член 37 ст. 2 и 3 зборовите: „фондот за проширу-

вање на материјалната основа на трудот“ се заменуваат со 
зборовите: „делот за траен капитал“. 

Член 7 
Во член 43 ставот 3 се менува и гласи: 
„Координаторот е должен во рок од 60 дена од денот 

на потпишувањето на договорот од став 1 на овој член, на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на разво-
јот да му достави неотповиклива платежна гаранција на 
банката за враќање на вкупните средства за поттикнување, 
со каматата која е еднаква на есконтната стапка на Народ-
ната банка на Југославија, која важи од денот на исплата-
та на средствата за поттикнување до исполнувањето на 
обврската.". 

Во став 4 зборовите: „документите наведени во точ. 1 
и 2" се заменуваат со зборовоте: „документот наведен во 
став 3." 

Член 8 
Ако републиките и автономните покраини не ги на-

мират своите обврски за првото полугодие на 1989 година 
најдоцна до 30 јули 1989 година, Службата на општестве-
ното книговодство, по налог од функционерот кој раково-
ди со сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
финансиите, во рок од 5 дена од денот на приемот на на-
логот, износот на неуплатените средства ќе го пренесе од 
сметката на буџетот на републиката односно на автоном-
ната покраина на посебна сметка кај надлежната служба 
на општественото книговодство, под називот: „Средства 
за поттикнување на технолошкиот развој“. 

Член 9 
Во член 2 ст. 1 и 2, член 4 ст. 1 и 2, член 11 ст. 1, член 

13, член 14, член 17 ст. 3, член 20 ст. 1 и 2, член 21, член 22, 
член 23 ст. 1,2 и 3, член 24, член 25 ст. 1,2 и 4, член 26 ст. ! 
и 2, член 28 ст. 1 и 2, член 29 ст. 4 и 6, член 31 ст. 1, член 32, 
член 33 ст. 1, член 34 ст. 1, член 35, член 42 ст. 1 и 2, член 43 
ст. 1, 2 и 3, член 44 ст. 1, член 45 ст. 5 и 6, член 46, члек 47, 
член 48, член 49 ст. 1 и 2, член 50 ст. 1,2 и 3, член 53 и член 
54 зборовите: „сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката и технологијата“ се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на развојот“. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен ,лист на СФРЈ“. 
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638. 
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 УТВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за ут-

врдување на изворите на средства за финансирање на со-
јузните стоковни резерви, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 14 јули 1989 година. 

П бр. 1001 
14 јули 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 ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗ-
ВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СО-

ЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Законот за утврдување на изворите на средства за 

финансирање на сојузните стоковни резерви („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 22/84, 53/85 и 10/88) член 3 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

639. 
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 РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА 
СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 6 ОД ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ДОГОВОР ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА 

С АЛ КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства за 
регрес на дел од каматата според одредбите на член 6 од 
Општествениот договор за посебните мерки за остварува-
ње на политиката на најбрз развој на Социјалистичка Ав-
тономна Покраина Косово за периодот од 1986 до 1990 го-
дина, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 14 јули 1989 го-
дина. 
П бр. 1002 
14 јули 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ 
ОД КАМАТАТА СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 6 ОД 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА НАЈБРЗ 
РАЗВОЈ НА САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 

1990 ГОДИНА 

Член 1 
Работните организации од член 6 на Општествениот 

договор за посебните мерки за остварување на политиката 
на најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово во периодот од 1986 до 1990 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 46/357) ) (во натамошниот текст: Оп-
штествениот договор), во 1989 и 1990 година имаат право 
на регрес на дел од каматата по кредитите што тие орга-
низации ги користат за намирување на обврските по осно-
ва на веќе користените странски кредити. 

Член 2 
Средствата за намените од член 1 се обезбедуваат во 

буџетот на федерацијата. 
За регрес на каматите според член 1 од Законот во 

1989 година се обезбедуваат средства во износ од 
21.200.000.000 динари, од што 13.700.000.000 динари спо-
ред Законот за привремено утврдување на приходите на 
федерацијата што во 1989 година се користат за потребите 
на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), а 
7.500.000.000 динари во буџетот на федерацијата. 

Височината на средствата за регрес на дел од камати-
те за 1990 година кеја утврди Собранието на СФРЈ со сво-
ја одлука. 

Член 3 
Средствата обезбедени за овие намени ќе ги користат 

за регрес на дел од платената реална камата над стапката 
на растежот на цените на мало (реалната камата) работ-
ните организации определени со член 6 од Општествениот 
договор, по кредитите што тие организации ги земале за-
ради полагање на динарска противвредност за обврските 
по странските кредити што ги користеле тие организации. 

Работните организации од член 1 на овој закон бара-
њата за регрес на дел од каматата ќе ги поднесуваат до со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите. 

Кон барањето работните организации ќе ја приложат 
потребната докуметнација што ја заверила надлежната 
служба на општественото книговодство, и тоа: 

1) договорот за кредитот со банката; 
2) копиите од налогот за плаќање со кој кредитните 

средства им се дозначени на работните организации; 
3) копиите од налогот за плаќање со кој работната 

организација ја намирила обврската по основ на каматата 
на кредитот на банка; 

4) пресметката на платената камата од став 1 на овој 
член. 

Член 4 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

финансиите ќе врши непосредна исплата на средствата за 
регрес на дел од каматата на одделни работни организа-
ции, сразмерно со платената камата, во рамките на обез-
бедените средства. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

640. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА 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 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за условите и начинот на обезбедување дел од 
средствата за вршење на железничкиот товарен сообраќај 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Народна Социјалистичка Република Албанија за 
1989 ,година, што го у^вои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 14 јули 
1989 година. 

П бр. 1003 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството јна 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигоровскиќ с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УС-
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) 
во член 7 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 2 
По член П се додаваат три нови члена, кои гласат: 

„Член Па 
Во периодот од 14 јули до 31 декември 1989 година 

средствата за покривање на дел од трошоците на желез-
ничко-транспортната организација Титоград што наста-
нуваат во 1989 година во вршењето на железничкиот това-
рен сообраќај на пругата Тито град-Божај се обезбедуваат 
во Буџетот на федерацијата за 1989 година. 

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат пџ 
сметката на сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на сообраќајот и врските. 

Член 116 
Средства за намените од член 1 на овој закон прет-

ставуваат средствата што до 14 јули 1989 година ќе се уп-
латат на посебната сметка на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските во износ од 
2.280.650,000 динари и средствата што ќе се обезбедат во 
Буџетот на федерацијата за 1989 година во износ од 
5 408.294.000 динари, 

Член 11в 
Ако средствата од член 116 на овој закон не бидат до-

волни за покривање на трошоциге по годишната пресмет-

ка, разликата на с?редствата ќе се обезбеди во Буџетот на 
федерацијата за 1990 година.4'. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

641. 
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 ПРОГЛАСУВАЈТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА. 
Њ Е СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЧКИОТ ВЛОГ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА 
МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

основачкиот влог на федерацијата во Југословенската бан-
ка за меѓународна економска соработка, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републики-
те и покраините од 14 јули 19^9 година. 

П бр. 1004 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрноѕѕшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЧКИОТ 
ВЛОГ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА 

Член 1 
Федерацијата обезбедува средства за основачкиот 

влог во Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка (во натамошниот текст: Југословенска банка) 
во вкупен износ од 200.000.000.000 динари, од што 
137.500,000.000 динари во Буџетот на федерацијата за 1989 
година и 62.500.000.000 динари уплатени во основачкиот 
фонд на Југословенската банка заклучно со 14 јули 19Ѕ9 
година, 90 согласност со одредбата од член 1 точка 8 на 
Законот за привремено утврдување на приходите на феде-
рацијата што в р 1989 година се користат за потребите на 
стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/09). 

Член 2 
Средствата од Буџетот на федерацијата за 1989 годи-

на од член 1 на овој закон федерацијата ќе ги уплати во ос-
новачкиот фонд на Југословенската банка до 31 декември 
1989 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 
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642. 
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 ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИН-
СТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАН-

СТВА ВО 1991 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за обезбедување средства за 

финансирање на работите и задачите на сојузните органи 
и организации во пописот на населението, домаќинствата, 
становите и земјоделските стопанства во 1991 година, што 
го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 14 јули 1989 година. 

П бр. 1012 
14 јули 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 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА, СТАНОВИТЕ И ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на работите и задачите 

на сојузните органи и организации во пописот на населе-
нието, домаќинствата, становите и земјоделските стопан-
ства во 1991 година, што ги обезбедува федерацијата, се 
утврдуваат во износ од 30.470.000.000 динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за одделни години, без обврска за 
враќање. 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат, и 

тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата за 1990 година -

17.254.277.500 динари, од што во девизи 
9.359,880.000; 

2) во Буџетот на федерацијата за 1991 година -
7.098,272.500 динари, од што во девизи 
3.885.380.000; 

3) во Буџетот на федерацијата за 1992 година -
3.145,380.000 динари, од што во девизи 
2.385,380.000; 

4) во Буџетот на федерацијата за 1993 година -
2.972,070.000 динари, од што во девизи 
2.592,070.000 

Средствата од став 1 на овој член му се доделуваат 
на Сојузниот завод за статистика. 

Член 4 
Средствата за финансирање на работите и задачите 

на сојузните органи и организации во пописот на населе-

нието, домаќинствата, становите и земјоделските стопан-
ства во 1991 година се предвидени врз основа на тековните 
цени од 1988 година. 

Средствата предвидени за одделни години ги валори-
зира со свој акт Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија секоја година при донесува-
њето на буџетот на федерацијата за наредната година, врз 
основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за 
движењето на цените на производите и услугите. 

Член 5 
Средствата од член 3 на овој закон што не ќе се по-

трошат до крајот на годината за која се обезбедени можат 
да се користат во наредната година за истите намени. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

643. 
џ Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 
3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како и на точка 3 потточка 3 од Амандман XL 
на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 2 ст. 2 и 3 од Законот за обез-
бедување средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства 
за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 и 
41/89), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 14 јули 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ 
ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 

ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1989 
ГОДИНА 

1. Регресот за вештачки ѓубрива изнесува 20%, за 
средства за заштита на растенијата 5%, а за квалитетно 
сортно семе 10% од продажните цени што важат на ден 30 
јуни 1989 година. 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 729 
14 јули 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. 

644. 
Врз основа на член 279 ст. 2 и 5 и на член 286 став 2 

точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, како и на точка 3 потточка 1 од 
Амандман XL на Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, а во врска со член 1 став 3 од За-
конот за обезбедување и користење на средствата за по-
ттикнување на технолошкиот развој на Југославија 
(„Слубжен лист на СФРЈ“, бр. 84/87 и 16/89), Собранието 
на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 14 јули 1989 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВА. 
ЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување на средствата за по-

ттикнување на технолошкиот развој на Југославија за 
1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89) називот 
на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за утврдување на 
средствата за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија до 14 јули 1989 година“. 

2. Во точка 1 бројот: „407.400.000.000" се заменува со 
^ бројот: „265.800.000.000". 

3. Во точка 2 во одредбата под а) бројот: 
„271.600.000.000" се заменува со бројот: „197.900.000.000". 

Во одредбата под б) бројот: „135.800.000.000" се заме-
нува со бројот: „67.900.000.000". 

4. Во точка 3 бројот: „17.939.180.000" се заменува со 
бројот: „8.969.590.000", броЈот: „7.360.360.000" - со бројот: 
„3.680.180.000", бројот: „25.802.000.000" - со бројот: 
„12.901.000.000", бројот: „30.038.960.000" - со бројот: 
„15.019.480.000", бројот: „14.163.940.000" - со бројот: 
„7.081.970.000", бројот: „3.069.080.000", - со бројот: 
„1.534.540.000", бројот: „34.846.280.000" - со бројот: 
„17.423.140.000" и бројот: „2.580.200.000" - со бројот: 
„1.290.100.000". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 733 
14 јули 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. 

645. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

СФРЈ и точка 3 потточка 2 на Амандман XL на Уставот на 
СФРЈ, а во врска со чл. 9 и 23 од Законот за девизното ра-
ботење, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 14 јули 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА И ЗА ПРОЕК-
ЦИЈАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ЗА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одуката за заедничката девизна политика и за 

Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88) во точка 1 ста-
вот 2 се менува и гласи: 

„Во 1989 година ќе се спроведува политика на реален 
курс на динарот спрема конвертибилните валути, тргнува-
јќи од понудата и побарувачката на девизи на единствени-
от девизен пазар, остварувањето на проекцијата на плат-
ниот биланс, како и од односот на домашните и странски-
те цени.". 

По став 2 се додаваат нови ст. 3, 4 и 5 кои гласат: 
„Со примената на критериумите од став 2 на оваа 

точка, како и со други мерки на економската политика, 
треба да се обезбеди остварување на планираната стапка 
на извозот на конвертибилното подрачје и планираното 
ниво на девизните резерви. 

Курсот на динарот за пресметковен долар ќе се фор-
мира во 1989 година во однос на важечката „кошница“ на 
конвертибилните валути, а во согласност со потребите за 
усогласување на тековната размена со одделни земји и за 
сведување на побарувачкото салдо на клириншките смет-
ки во рамките утврдени со Проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за 1989 година. 

Курсот на динарот за пресметковниот долар како ин-
струмент за урамнотежување на стоковната размена ќе се 
користи дури кога ќе биде евидентно дека со други мерки 
нема да се урамнотежи размената.". 

Досегашните ст. 3 до 15 стануваат ст. 6 до 18. 
Во досегашниот став 15 кој станува став 18, во по-

тточка 1, во одредбата под 1.1, процентот: „5,3" се замену-
ва со процентот: „6,1", процентот: „4,9" - со процентот: 
„7,0", процентот: „6,5" - со процентот: „2,5", а зборовите 
во заградите се бришат. 

Во одредбата под 1.2, процентот: „10,5" се заменува 
со процентот: „13,2?', процентот: „9,0" - со процентот: 
„15,5", а процентот: „15,9" - со процентот: „4,8". 

Во потточка 2, бројот: „1.385" се заменува со бројот: 
„1.665", во првата алинеја бројот: „1.435" - со бројот: 
„1.445", а во втората алинеја зборовите: „дефицит на кли-
риншкото подрачје од 50 милиони пресметковни долари“ 
- со зборовите: „суфицит на клириншкото прдрачје од 220 
милиони“. 

Потточка 3 се менува и гласи: 
„3) Намалување на долгот на конвертибилното под-

рачје по основ на редовното користење и отплатите на 
среднорочните и долгорочните кредити за 170 милиони 
САД долари, земајќи го предвид и користењето за рефи-
нансирање на плаќањата по основ на каматите“. 

Потточка 4) се менува и гласи: 
„4) Краткорочниот долг би се намалил за 350 милио-

ни САД долари“. 
Потточка 5 се менува и гласи: 
„5) Во рамките на користењето на финансиските кре-

дити од конвертибилното подрачје се предвидува повлеку-
вање на средствата по stand-by - аранжманот во височина 
од 100 милиони САД долари и користење на готовинскиот 
дел редовните кредити од IBRD и од други меѓународни 
финансиски организации во височина од 325 милиони 
САД долари.". 

Во потточка 6 бројот: „940" се заменува-со бројот: 
„1.020", а бројот: „510" - со бројот: „590". 

Во потточка 7 бројот: „350 се заменува со бројот: 
„150", а бројот: „1.500" - со бројот: „1.850". 

Потточка 9 се менува и гласи: 
„9) На клириншкото подрачје побарувањата ќе се за-

држат на нивото достигнато на крајот на 1988 година." 
По потточка 12 се додаваат потточ. 13) и 14), кои гла-

сат: 
„13) За потребите на поттикнувањето на извозот на 

стоки и услуги ќе се обезбеди за второто полугодие на 
1989 година износот од 1.664,1 милијарди динари. 

14) Средствата за финансирање на општата стопан-
ска пропаганда и на општата туристичко-информативна 
пропаганда спрема странство во второто полугодие на 
1989 година ќе се обезбедат до износот од 73,3 милијарди 
динари.". 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 768 
14 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 
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646, 
Врз основа на член 185 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Кредити може да дава претпријатие, банка и друга 

финансиска организација и друго правно лице (во ната-
мошниот текст: давателот на кредитот). 

Член 2 
Давателот на кредитот може да им дава кредити на 

сите граѓани - крајни корисници на кредити за купување 
на стоки и услуги. 

Кредитите се даваат со рок за враќање до 6 месеци. 

, Член 3 
Давателот на кредитот може да го обезбеди враќање-

то на кредитот со ставање на забрана врз личните прима-
ња на крајниот корисник на кредитот или на гарантот, со 
менична гаранција или со други инструменти за обезбеду-
вање наплата на кредитот. 

Член 4 
Давателот на кредитот и крајниот корисник на кре-

дитот со договор ги утврдуваат и другите услови на дава-
ње односно враќање на кредитот. 

Член 5 
Од продажбата на стоки односно услуги на кредит, со 

плаќање на камата, давателот на кредитот е должен во до-
говорот за кредит да го искаже посебно износот на вред-
носта на стоките односно услугите на денот на склучува-
њето на договорот, а посебно износот на каматата. 

Член 6 
За обезбедување на кредитот не може да се користи 

чек издаден по текушта и жиро-сметка на граѓаните. 

Член 7 
Контролата за применувањето на оваа уредба, во 

рамките на своите права и должности, ја вршат Службата 
за општествено книговодство и органите на пазарната ин-
спекција. 

Член 8 
Со парична казна од 9,000.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап давателот на кредитот ако 
му даде кредит на граѓанин кој не е краен корисник на да-
дениот кредит или кредитот ќе го даде спротивно на усло-
вите пропишани со оваа уредба (чл. 2 до 7). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на давателот на кредитот со па-
рична казна од 500.000 до 2,500.000 динари. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 377 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

647. 
Врз основа на член 26 став 6, член 27 став 4 и член 28 

став 5 од Законот за сметководството („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ И ЗА НА-
ЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА БИЛАНСОТ НА СОС-
ТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ И РАСПОРЕДОТ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни позиции 

и за начинот на составување на билансот на состојбата, 
билансот на успехот и распоредот на резултатите 
(Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/89 и 36/89), во член 2 по 
став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Во образецот Распоред на резултатите сите правни 
лица, при изработката на полугодишната (периодичната) 
пресметка; и сите мали и средни правни лица, при изра-
ботката на полугодишната (периодичната) и годишната 
пресметка што не учествуваат во консолидирењето, не ги 
пополнуваат позициите означени со арапски броеви“. 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Во член 5а по став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Во случајот од став 3 на овој член, правното лице 

доставува до службата, во роковите пропишани за доста-
вување на периодичната пресметка, податоци на обрасци-
те на кои се составува периодичната пресметка, со тоа 
што на нив назначува „Претходни податоци за збирна об-
работка“. 

По став 4, кој станува став 5, се додаваат ст. 6 и 7, кои 
гласат: 

„За периодот пред денот на настанувањето на статус-
ната промена правното лице ги искажува податоците на 
посебни обрасци што се пропишани за поднесување на пе-
риодична пресметка односно на годишна пресметка на 
кои назначува „Пред денот на настанувањето на статусна-
та промена“. 

При доставувањето на податоци за периодот пред де-
нот на настанувањето на статусната промена, правното 
лице ќе води сметка за тоа да се обезбеди споредливост на 
податоците од претходната и тековната година по терито-
рија и дејност, како и податоците да не се повторуваат кај 
повеќе правни лица. Заради тоа, правното лице ќе постапи 
на следниот начин: 

1) ако статусната промена настанала во тековната го-
дина, за правното лице кое престанало со работењето се 
искажуваат следните податоци i\ 

- на образецот Биланс на состојбата, во колоната 4 -
состојбата од колона 7 на активата и од колона 5 на паси-
вата на годишната пресметка од претходната година, од-
носно почетната состојба на 1 јануари на тековната годи-
на; 

- на образецот Биланс на успехот, во колоната 5 -
подароците за работењето за периодот од 1 јануари до де-
нот на настанувањето на статусната промена, а во колона-
та 4 - податоците за работењето за периодот за кој се сос-
тавува периодичната пресметка, односно за целата пре-
тходна година по годишната пресметка; 

- на образецот Распоред на резултатите, ви колоната 
5 - податоците за работењето за периодот од 1 јануари до 
денот на настанувањето на статусната промена, а во коло-
ната 4 - податоците за работењето за периодот за кој се 
составува периодичната пресметка, односно за целата 
претходна година по годишната пресметка; 

2) ако статусната промена настанала во претходната 
година, за правното лице кое престанало со работењето се 
искажуваат следните податоци за претходната година: 

- на образецот Биланс на успехот, во колоната 4 -
податоците за работењето за периодот од I јануари до де-
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сигнал (било на напонот или на струјата) на електродите 
на уредот; 

3) приправен е таков начин на работа на уредот при 
кој уредот е вклучен, но во апликациониот дел не е доведе-
на енергија; 

4) стимулус е напонската и/или струјната излезна 
бранова форма што се појавува на електордите на уредот 
во избрано време; 

5) уред за електроконвулзивна терапија е уредот за ле-
кување на определени психички заболувања вклучувајќи 
го приборот и електродите што доаѓаат во директен кон-
такт со главата на пациентот. 

нот на настанувањето на статусната промена, независно 
од тоа дали податоците се даваат по периодичната пре-
сметка или по годишната пресметка; 

- на образецот Распоред на резултатите, во колоната 
4 - податоците за работењето за периодот од 1 јануари до 
денот на настанувањето на статусната промена, независно 
од тоа дали податоците се даваат по периодичната пре-
сметка или по годишната пресметка; 

3) ако статусната промена настанала во претходната 
година, за правното лице кое престанало со работењето, 
во образецот Биланс на состојбата се искажуваат подато-
ците така што во колоните 5 до 7 на активата и во колона-
та 5 на пасивата се внесува состојбата на денот на изра-
ботката на периодичната односно на годишната пресмет-
ка, а во колоната 4 се внесуваат податоците од колоната 7 
на активата и од колоната 5 на пасивата на годишната 
пресметка од претходната година, односно состојбата на 1 
јануари на тековната година. 

4) ако статусната промена настанала на 31 декември, 
за правното лице кое престанало со работењето се ис-
кажуваат податоците во обрасците Биланс на состојбата, 
Биланс на успехот и Распоред на резултатите, и тоа с^мо 
во колоната 4." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-8869/1 
13 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

648. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОКОНВУЛЗИВНА ТЕРАПИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ у 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на уредите за електроконвул-
зивна терапија (во натамошниот текст: уредот); постапка-
та и начинот на означување и обележување на уредите; 
техничките мерки за заштита на уредите и постапката и 
начинот на обезбедување определени својства и квалитети 
на уредите, како и поблиска содржина на техничкото упат-
ство за уредите. 

И. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
УРЕДИТЕ 

Член 3 
Номинална моќност на напојувањето на уредот од 

градската мрежа е најголемата средна влезна моќност во 
текот на две секунди. 

Член 4 
Одводната струја низ пациентот мора да се мери при 

неоптоварен излез од секоја одделна електрода спрема 
земјата при сите достапни спроводни делови на уредот 
споени заедно и на земја, како и при сите влезови и излези 
за сигнал што можат да бидат во текот на нормална рабо-
та споени на земјата. 

Уредот мора, при мерењето според став 1 на овој 
член, да стои на спроводна фолија која е заземјена, а која е 
голема најмалку како основицата на уредот. 

Член 5 
Помошната струја низ пациентот мора да се мери ко-

га уредот е во состојба „приправен". 

Член 6 
Диелектричната цврстина на уредот се испитува со 

напон 4 U или 6 kV, спрема прописот за југословенскиот 
стандард JUS.N.S5.006 за испитување на диелектирчна 
цврстина на електромедицинските уреди односно опрема, 
и тоа во следните случаи: 

- меѓу мрежниот дел и апликациониот дел на колото 
на пациентот (за уредите од класа I и II); 

- меѓу апликациониот дел одвоен на начинот од ти-
пот F и деловите под напон што не се мрежни или аплика-
циониот дел (за уредите од класа I и II и за уредите со 
внатрешен извор на напојување). 

Диелектричната цврстина на уредот се испитува со 
напон 2 U или 3 kV меѓу куќиштето на уредот и апликацн-
ониот дел на колото на пациентот одвоен на начинот од 
типот F (за уредите од класа I и II и уредите со внатрешен 
извор на напојување). 

За испитувањето од ст. 1 и 2 на овој член се зема по-
големата вредност на напонот. 

Сите вредности на испитните напони се однесуваат 
на вредноста на напоните од врвот до врвот. 

Член 7 
По постигање на утврдената температура уредот мо-

ра, без зголемување на температурата, да биде во можност 
на отпорно оптоварување од 300 П да испорача серија од 
60 стимулуси со најголема моќност, по еден на секои 2 ми-
нути, а потоа уште 6 стимулуси со најголема моќност, по 
еден на секои 20 секунди. 

Член 8 
Уредот не смее да ја загрози безбедноста на пациен-

тот и на ракувачот, ниту околината ако се подложи на ис-
питување со вода што капе. 

Член 9 
Рачките на електродите на уредот мораат да бидат 

водонепропустливи. 

Член 2 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) апликационен дел се електродите на уредот и сите 

делови од електродите до уредот, кои спроводно се врзани 
за електродите; 

2) излезна бранова форма е карактеристиката на вре-
менската промена на големината на излезниот електричен 
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Член 10 
Ако вклучениот уред се исклучи па повторно се вклу-

чи, поставените амплитуди на стимулусот, мерен пред и 
по исклучувањето, не смеат да се разликуваат за повеќе ОД 
10%. 

При повторено вклучување и исклучување не смее да 
дојде до појава на енергија на апелациониот дел на уре-
дот. 

Член 11 
Промената на напонот на градската мрежа за ± 10% 

не смее да предизвика промена на амплитудата на излез-
ниот стимулус на уредот за повеќе од ± 10%. 

Член 12 
Електродите на уредот кои во нормална употреба се 

држат со рака мораат да бидат така конструирани што на 
минимум да се намали можноста за контакт на ракувачот 
со спроводниот дел на електродите. 

Електродите не смеат да имаат достапни спроводни 
површини, освен површините наменети за контакт со па-
циентот. 

Најмалата спрозодна површина на електро,дите на 
уредот предвидена за контакт со пациентот е 7 cm2. 

Член 13 
Електродите мораат да бидат врзани за уредот со по-

мош на кабел што се одвојува. 

Член 14 
Уредите чија номинална струја е поголема од 1,5А 

ефективна вредност мораат да имаат мрежен кабел за на-
појување со пресекот на спроводникот поголем или една-
ков на 1,5 mm2. 

Член 15 
Кај електродите на уредот, меѓу деловите под напон 

и деловите наменети за фаќање со рака при нормална 
употреба, воздушното растојание мора да биде најмалку 
10 mm, а должината на ползните патеки 20 mm. 

Член 16 
На уредите пред пуштање во промет мораат, при от-

порно оптоварување од 300 Si, да се испитаат излезната 
бранова форма, врвната вредност на напонот и струјата и 
траењето на стимулусот. 

Член 17 
Мерење на одводните струи (освен на помошната 

струја низ пациентот) се спроведува кај уредите што се во 
состојба „приправен", вклучувајќи и полнење на кој било 
елемент за чување на енергијата. 

Член 18 
Уредот мора да биде така конструиран што технич-

ките карактеристики да не му се менуваат ако се актизира 
излезното коло за време додека електродите се кратко 
споени или одвоени. 

Член 19 
Начинот за чкрапнување на стимулусот мора да биде 

таков што можноста за случајно чкрациување да е сведена 
на најмала можна мерка. 

Тастерот за вклучување на чкрапнување на стимулу-
сот може да биде или на рачката од електрода или, ако 
електродите се изведени така што да можат да се при-
цврстат на главата на пациентот, на самиот уред. 

За чкрапнување на стимулусот не смеат да се употре-
буваат ножни тастери. 

Член 20 
Во случај на дефект или исчезнување на надворешно-

то или внатрешното напојување или кога главниот преки-

нувач на уредот е во положба „исклучено“, мора да биде 
оневозможено напојување^ со енергија на апликациони-
от дел. 

Член 21 
Уредот мора на предната плоча да има команди за 

регулирање на излезната енергија. 
Командата или командите од став 1 на овој член, мо-

раат да бидат изведени така што најниската енергија што 
се регулира да биде најмалку 10% од најголемата енергија, 
а регулирањето, ако е во чекори, да биде во чекори помали 
или еднакви од по 10% од најголемата излезна енергија. 

Член 22 
Кај мерењето на отпорно оптоварување на уредот од 

100, 200, 300 и 500 О, вредностите на најголемата енергија 
не смеат да отстапуваат за повеќе од ± 30% од вредности-
те наведени во техничкото упатство. Врвната вредност и 
траењето на стимулусот не смеат да се менуваат за повеќе 
од ± 15%. 

Член 23 
Излезната енергија мора да биде помала од 100 Ј ме-

рено на отпорно оптоварување од 300 О на секој почеток 
на лекувањето. Врвната вредност на напонот, на кое и да 
било оптоварување од 100 до 500 О, не смее да биде пого-
лема од 1 kV, а струите од 2А, освен во случајот на преод-
ни појави, пократки од 50 Кѕ. 

Член 24 
За време на полнење на колото за складирање на 

енергија уредот мора да емитира звучен сигнал во подрач-
је од 200 Hz до 3000 Hz, чиј интензитет мора да биде меѓу 
45 dB и 65 dB на оддалеченост од 1 m од уредот. 

Член 25 
Уредот мора да има или направа која автоматски го 

празни излезното коло по истекот на времето избрано од 
ракувачот (најголемо дозволено време е 10 ѕ со дозволена 
грешка од 15%) или командата со која ракувачот може да 
го ограничи бројот на повторувањата на излезните брано-
ви форми. Траењето на излезот во случај на избрана најго-
лема вредност не смее да биде поголемо од 10 ѕ ± 15%. 

Член 26 
Уредот не смее да биде од класа III ниту од типот В. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ 

Член 27 
Уредите мораат да се означат како уреди од типот 

BF или CF. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 28 
Техничкото упатство за уредите, освен податоците 

утврдени во прописот за поблиската содржина на технич-
кото упатство со кое мораат да бидат снабдени елехтроме-
дицинскнте уреди и опрема, мора да го содржи и следно-
то: 

1) упатство за употреба на спроводната паста и/или 
течност и за подготовка на кожата на главата на пациен-
тот, за да се обезбеди сигурен контакт на кожата на паци-
ентот и електродата; 

2) упатство за испитуваниот начин на ракување со 
електродите и начинот на нивното прицврстување на гла-
вата на пациентот; 
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3) предупредување за ракувачот да не ги гиба спро-
водните делови на електродите за време на ракувањето; 

4) предупредување да се обрне внимание на другите 
уреди, евентуално приклучени на телото на пациентот за 
време на терапијата поради можно оштетување на тие 
уреди; 

5) предупредување за ракувачот дека мора редовно 
да ја проверува исправноста на каблите и рачките на елек-
тродите, да ги чисти електродите по употребата и да ја 
проверува функционалната исправност на уредот; 

6) податоци за номиналните вредности на излезната 
бранова форма, најголемата дозволена врвна вредност на 
напонот и струјата и за влијанието на промената на голе-
мината на отпорното оптоварување. Номиналните отпор-
ни оптоварувања, за кои сите податоци мораат да бидат 
дадени, се: 100, 200, 300 и 500 П; 

7) предупредување дека номиналната моќност на на-
појување мора да се мери за најнеповолниот случај и за 
сите команди за контрола на траењето на стимулусот по-
ставени на најголемата вредност; 

8) предупредување дека количината на енергијата 
што е потребна да произведе ист ефект варира од пациент 
до пациент, и дека за тоа мора да се води сметка при изби-
рање на вредноста на енергијата. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 

Бр. 07-93/22 
9 февруари 1989 година 
Белград 

) 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација,, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

649. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88) во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА МОНИТОРИ ЗА 
АВТОМАТСКО ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ НА КРВНИ-

ОТ ПРИТИСОК 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на монитори за автоматско ин-
директно мерење на крвниот притисок (во натамошниот 
текст: мониторот); постапката и начинот на означување и 
обележување на мониторот; техничките мерки за заштита 
на мониторите и постапката и начинот на обезбедување 
определени својства и квалитет на мониторите, како и по-
блиската содржина на техничкото упатство за монитори-
те. 

Член 2 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 

1) апликационеи дел се манжетни со различни голе-
мини за затворање на протокот ва крв (во натамошниот 
текст: манжетни) со сите припаѓачки делови, водови и цев-
ки за поврзување со мониторот. 

2) мониторот за автоматско индитектно мер^де на 
крвниот притисок е елеетромедицинскн уред со припагач-
ката опрема и со апликациониот дел наменет за неинва-
зивно индиректно мерење на крвниот притисок со помош 
на манжетна за затворање на протокот, која автоматски се 
напумпува и испумпува, при што со помош на вграден 
претворувач се мери систоличкиот и дијастоличкиот при-
тисок. 

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА МО-
НИТОРОТ 

' Член 3 
Апликациониот дел на мониторот мора да биде изо-

лиран од кој и да е спроведен дел така што одводната 
струја низ телото на пациентот во случај на спој на тој 
спроводен дел на масата да не ги премине вредностите ут-
врдени со југословенскиот стандард JUS N. Ѕ5.005 за мере-
ње на трајните одводни струи на електромедицинските 
уреди односно опрема. 

Член 4 
Ако мониторот е конструиран како уред односно оп-

рема од класа П, третиот спроводник во мрежниот кабел, 
ако постои, смее да биде употребен единствено за функци-
онално заземјување за внатрешните оклопи и мора да има 
изолација во зелено-жолта боја. 

Член 5 
Ако постои приклучница за функционално заземјува-

ње, мора да биде изведена така што јасно да се разликува 
од приклучниците за заштитно заземјување. 

' Член 6 
За мониторот кој има функционално заземјување, од-

водните струи не смеат да бидат поголеми од вредностите 
од табелета, ако меѓу функционалното заземјување и ма-
сата на моииторот се приклучи напон 10% поголем од нај-
големиот дозволен мрежен напон за тој монитор. 

Табела на најголемата дозволена вредност на одводните 
струи 

Дозволени вредности на 
Вид на мониторот одводните струи 

(тА) 
Одводна струја низ пациентот 
за: 
монитори од типот BF 0,5 
монитори од типот CF 0,05 
Одводна струја низ куќиштето 
(тип BF и CF) 0,5 

Член 7 
Најголемите дозволени притисоци во манжетната во 

нормална употреба не смеат да бидат поголеми од 40 кРа 
за мониторите наменети за употреба кај возрасни лица и 
20 кРа за монитори наменети за употреба кај деца. 

Еден монитор може да има две мерни подрачја. 
Мониторот мора да има вградени сугурносни напра-

ви што го спречуваат пречекорувањето на притисоците 
наведени во став 1 на овој член и под усло% на само една 
грашка. 

Член 8 
Брзината на порастот на притискот на манжетиата 

не смее да биде поголема од 0,266 кРа/с ни во еден начин 
на работа. 
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Начинот на мерење е прикажан на цртежите 1,2 и 3. 

Цртеж 1 - Мерење на одводната струја низ пациентот за 
монитори од класа I и класа II 

На цртежот 1 се претставени: 
! - монитор што се испитува 
2 - апликационен дел 
3 - мрежа 
4 - манжетна со метален цилиндер 

Прекинувачот Ѕз не се употребува за мониторите од класа 
II. 

Мерењето на одводната струја низ пациентот се 
врши според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 za ме-
рење на трајни одводни струи на електромсдицински уре-
ди односно опрема, со користење на мерната шема според 
цртежот 1. 
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Цртеж 2 - Мерење на одводната струја низ пациетнот за 
монитори од класа I и II со аплнкационен дел одвоен на 
начинот од типот F 

На цртежот 2 се претставени: 
1 - монитор што се испитува 
2 - апликационен дел 
3 - мрежа 
4 - манжетна со метален цилиндер 
Прекинуваат Ѕз не се употребува за мониторите од 

класа II. 

Мерењето на одводната струја низ пациентот се врши спо-
ред југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за мерење на 
трајни одводни струи на електромедицински уреди однос-
но опрема, со користење на мерната шема според Цртежот 
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Цртеж 3 - Мерење на одводната струја низ пациентот за 
монитори со внатрешен извор на напојување 

На цртежот 3 се претставени: 
1 - монитор што се испитува (без претворувач) 
2 - апликационен дел 
3 - функционално заземјување 
4 - мрежа 

5 - внатрешен извор на напојување 
6 - манжетна со метален цилиндер 

Мерењето на одводната струја низ пациентот се 
врши според југословенскиот стандарт JUS N.S5.005 за 
мерење на трајни одводни струи на електромедицински 
уреди односно опрема, со користење на мерната шема 
според цртежот 3. 

Член 9 
Во мониторот мораат да бидат вградени сигурносни 

направи кои, независно од работата на главниот контро-
лен систем, овозможуваат притисокот во манжетната да 
падне под 3,3 кРа за 90 ѕ по појавата на услови на прва 
грешка. 

Член 10 
Временскиот интервал во кој и да е начин на работа 

на мониторот во кој притисокот во манжетната е поголем 
од 3,3 кРа не смее да биде подолг од интервалот во кој 
притисокот е помал од 3,3 кРа. 

Член И 
АКО поради која и да е причина за време на работата 

на мониторот временскиот интервал во кој притисок е по-
голем од 3,3 кРа, стане подолг од временскиот интервал 
во кој притисокот е помал од 3,3 кРа, мора да се вклучи 
звучен и светлосен аларм. 

Член 12 
Мониторот мора да биде конструиран така што слу-

чајно полевање со вода да не може да предизвика оштету-
вање, кое би можело да влијае врз безбедноста на пациен-
тот, ракувачот или на околината. 

Член 13 
Мониторот мора да биде заштитен од удар на дефиб-

рилаторот. -

Член 14 
За време на празнењето на дефибрилаторет не смее 

да дојде до појава на опасна енергија на: 
- куќиштето на мониторот; 
- делот за влегување на сигналите; 
- делот за излегување на сигналите. 

Член 15 
Манжетните мораат да издржат слободно паѓање од 

висина од 1 m на цврста подлога, а по тоа да не биде за-
грозена безбедноста на пациентот, ракувачот или околи-
ната. 

Член 16 
За полнење на манжетната мора да се употребуваат 

неотровни и незапални гасови односно течности. 

Член 174 

Ако монитврот се вклучи, исклучи и повторно вклу-
чи, не смее да се промени начинот на работа на монито-
рот, освен ако притисокот во манжетната е исклучен, а се-
која индикација на крвниот притисок е поништена. 

Член 18 
Спроводноте делови на каблите за спојување на ап-

ликациониот дел со мониторот мораат да бидат осигуре-
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ни за да не можат да дојдат во контакт со спроводната по-
вршина со пречник поголем од 100 mm. 

Член 19 
Ако мониторот има внатрешен извор на напојување 

кој е испразнет, тој мора да се осигури со отстранување на 
притисокот во манжетната и со поништување на секоја 
индикација на крвниот притисок. 

Член 20 
Дозволена е употреба на неодвоиви мрежни кабли со 

можност за повторно ожичување со спојување или леме-
ње. 

Член 21 
Како услов на само една грешка се сметаат и сите де-

фекти кои настануваат како последицата на: 
1) грешка во Средствата за регулација на нормалиот 

притисок; 
2) грешка на средствата за осигравање на изабува-

њето на манжеТната по определен временски интервал; 
3) грешка во работата на системот за програмирање 

на временските интервали на надувување и издувување на 
манжетната. 

Член 22 
Мониторите не смеат да бидат од класа III ниту од 

тип В. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МОНИТО-
РОТ 

Член 23 
Мониторот Мора да се означи како уред предвиден за 

непрекината работа. 

Член 24 
Црвената боја на светлосните индикатори на монито-

рот мора да биде употребена само за означување на опас-
ност и/или барање за итна акција. 

За светлосни индикатори не се сметаат матричните 
или алфанумеричките прикази. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 25 
Техничкото упатство за мониторите, освен податоци-

те утврдени во прописот за поблиската содржина на тех-
ничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени елек-
тромедицинските уреди и опрема мора да содржи: 

1) упатство за избегнување на грешки или преголеми 
притисоци (на пример при употребата кај деца или ново-
роденчиња); 

2) предупредување дека долготрајната употреба на 
мониторот може да предизвика циркулаторни пречки кај 
пациентот; 

3) предупредување за дозволениот притисок или 
свиткувањето на цевките под притисок; 

4) упатство ако мониторот има помошни средства за 
заштита на пациентот од изгореници при истовремена 
употреба на високофреквенциски хирушки нож; 

5) назнака на приклучоците за функционално зазем-
јување и приклучниците за заштитно заземјуваље; 

6) назнака на класата на точност на мониторот и на-
чин на баждарење; 

7) упатство за мерките што треба да се преземат по 
влажнењето на мониторот; 

8) предупредување дека мониторот е заштитен од 
удар на дефибраторот. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/23 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

650. 
Врз основа На член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот Секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПРЕНОСЛИВИ 

ДЕТСКИ ИНКУБАТОРИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на преносливи детски инкуба-
тори (во натамошниот текст: инкубатор); постапката и 
начинот на означување и обележување на инкубаторите; 
техничките мерки за заштита на инкубаторите и постапка-
та и начинот на обезбедување определени својства и ква-
литет на инкубаторите, како и поблиската содржина на 
техничкото упатство. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на инку-

батори за безбедно сместување на детето надвор од нор-
мални болнички услови и наменети за нормална употреба 
при температура на околината од 4- 10̂ С до 4- 300С. 

Член 3 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) апликациони делови се сите делови што се наоѓаат 

во просторот за детето, а можат намерно или ненамерно 
да дојдат во контакт со детето; 

2) инкубатор е уред со проѕирно Куќиште наменет за 
сместување на детето и снабден со средства за контрола 
на греената околина на детето во просторот за детето; 

3) инкубатор контролиран со температура на детето 
е инкубатор со можност за додатна контрола на темпера-
турата на воздухот во иикубаторот заради одржување на 
поставената температу ра, со мерење на температурата на 
кожата со помош на сензор; 

4) инкубатор контролиран со температура на возду-
хот е инкубатор во кој температура на воздухот се 
одржува автоматски на вредност блиска до вредноста што 
ја поставил ракувачот со помош на сензор на температура 
на воздухот; 

5) поставена температура е температурата поставена 
на командата за регулирање на температурата; 

6) простор за детето е делот од инкубаторот наменет 
за сместување на детето; 

7) сензор на температурата на кожата е мерна напра-
ва поставена на кожата на детето наменета за мерење на 
температурата; 

8) средна температура е средната вредност на најго-
лемата и најмалата температура на определена точка во 
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просторот за детето постигната за време на установените 
температурни услови; 

9) средна температура на инкубаторот е средната 
температура на инкубаторот во точката која се наоѓа 100 
шш над средината на подлогата за детето, постигната за 
време на установените температурни услови (цртеж 1); 

10) температура на инкубаторот с температурата на 
воздухот во просторот за детето, во точката која се наоѓа 
100 mm над средината на подлогата за детето (точка А на 
цртежот 2); 

11) температура на кожата на детето е температурата 
на кожата на детето во точката на која е сместен сензорот 
на температурата на кожата; 

12) установени температурни услови се температур-
ните услови во кои температурата на инкубаторот за вре-
ме од еден час не се менува за повеќе од 20С (цртеж 1). 

t 
I Г 

timn) 

Цртеж 1 

На цртежот 1 се.-
то - температура на околината 
1 - 4- 110С 
2 - време на загревање 
3 - време на одржување на константна температура 
- установени температурни услови 
4 - средна температура на инкубаторот 
5 - дозволена промена на температурата 
т - време 
Т - температура на инкубаторот 

Цртеж 2 

fa цртежот 2 се: 
^ - мерна точка, 10 cm над горната површина на подлога-
а за детето, во која се поставува сензор за мерење на тем-
ературата на инкубаторот 
\ С, D, Е - мерни точки, 10 cm над горната површина на 
подлогата за детето, во кои се поставуваат сензори за ме-
лење на температурата на воздухот. 

И. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ИНКУБАТОРОТ 

Член 4 
Безбедност на детето во инкубаторот се постига со 

бариери, како што се преградни или бочни ѕидови. Барие-
рите наменети за отворање или поместување заради овоз-
можување пристап до детето, како што се врати и сл., мо-
раат безбедно да се затвораат и мораат да постојат видли-
ви знаци дека се затворени. 

Член 5 
Иикубаторот мора да биде снабден со средства со 

кои за вре^е на нормална употреба се ограничува помес-
тување на детето во просторот определен за детето. 

Член 6 
Инкубаторот мора да биде снабден и со средство кое 

ќе овозможи детето да може да се стави и извади од инку-
баторот, а притоа да не мора целосно да се отстрани заве-
сата или од детето се отстранат цевките, каблите жиците и 
сл. 

Член 7 
Држачите и потпирачите на приборот на инкубато-

рот мораат да бидат погодни а доволно цврсти за нивната 
намена, 

Член 8 
Подвижните делови на вентилаторот, наменети за 

осигурување циркулација на воздухот во инкубаторот, 
можат да бидат достапни само кога детето не е сместено 
во инкубаторот или кога деловите на инкубаторот се от-
странети заради чистење. 

Член 9 
Ако инкубаторот е опремен со количка, најмалку две 

тркала на количката мораат да бидат снабдени со кочници 
пристапни за ракувачот. 

Член 10 
Инкубаторот мора да остане стабилен и кога при 

нормална употреба ќе се наведне за агол од“ 100 од својата 
наЈнеповолна оска или за 200 од најповолната оска. 

Член И 
Бочната сила потребна за превртување на инкубато-

рот, вклучувајќи ја и неговата количка за превоз, не смее 
да биде помала од 100 Н, применета на највисоката точка 
на инкубаторото 

Член 12 
Инкубаторот на својата количка по транспорт преку 

прагови и влезови или излези од лифтови мора да остане 
функционално исправен и да ги задржи претходно поста-
вените параметри. 

Член 13 
Ако носачот на подлогата за детето може да се изве-

лече надвод од куќиштето на инкубаторот, мора да по-
стои осигурување кое ќе оневозможи негово одвојување од 
инкубаторот и нестабилност под тежината на детето. 

Член 14 
Температурата на површините наменети да бидат во 

контакт со детето не смее да премине. 400С. 
Температурата на металните површини достапни за 

детето не смее да премине 400С, а на површините од други 
материјални не смее да премине 430С. Ова барање се одне-
сува на условите на нормална употреба, како и на услови-
те на само една грешка. 

Член 15 
Кај инкубаторот, под услов на само една грешка, во 

смисла на овој правилник, се смета и прекин или краток 
спој на колото со компонентите или на ожичувањето кој 
предизвикува појава на искра или ја зголемува енергија на 
искрите или ја зголемува температурата. 

Под услов на само една грешка се подразбира и не-
правилна циркулација на воздухот, дефект на термостатот 
или електрично одвојување на сензорот на температурата 
на кожата од детето. 

Член 16 
Заради отстранување на ризикот од палење на кисло-

родот, предизвикано од електричните компоненти кои 
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можат да бидат причина за палење оклопните оддели на 
инкубаторот кои содржат систем со кислород мора да би-
де исполнет најмалку еден од следните услови: 

1) електрични компоненти мораат да бидат одвоени 
ОД делот во кој може да дојде до акумулација на кислород 
на начинот опишан во член 17 од овој правилник; 

2) затворените оддели кои содржат електрични ком-
поненти мораат да се проветруваат во согласност со член 
18 од овој правилник; 

3) електричните компоненти кои при нормална упот-
реба или во услови на само една грешка можат да бидат 
извор на палење мораат да ги задоволат барањата од член 
20 на овој правилник. 

Член 17 
Заради задоволување на барањето од член 16 на овој 

правилник секоја преграда мора да биде затворена на спо-
евите и на отворите за кабли и за други цели. 

Член 18 
Проветрувањето од член 16 на овој правилник мора 

да биде такво што концентрацијата на кислород во затво-
рените оддели, кои содржат електрични компоненти, да не 
биде поголема од 4 волуменот проценти на концентраци-
јата на кислород во околината. Ако задоволување на ова 
барање се постига со примена на принудна циркулација, 
мора да постои аларм кој ќе предупреди на неисправната 
работа на заштитниот систем. 

Член 19 
Заштитните прегради кои оневозможуваат пристап 

до грејаните тела мораат да бидат конструирани шака 
што да можат да се отстранат и без употреба на алат, а на 
себе мораат да имаат видно предупредување дека пред 
употребата на инкубаторот мораат да се вратат на своето 
место или да имаат безбедносна направа што овозможува 
пуштање во погон. 

Член 20 
Електричните кола што можат да произведат искри 

или даја повишат температурата на површините, а можат 
„ да бидат извор на палење, мораат да бидат конструирани 

така што да ги задоволат, при нормална употреба и во ус-
лови на само една грешка, најмалку следните барања: 

1) производот на ефективната вредност на напонот 
на празен од и ефективната вредност на струјата на кра-
ток спој не смее да биде поголем од 10 VA, 

2) температурата на површината на компонентите не 
смее да премине 300 0С. 

, Член 21 
Инкубаторот мора да биде заштитен од прелеање на 

течност од резервоарот за време на нормална употреба и 
во временскиот интервал помеѓу употребите. До пролева-
ње на течноста од резервоарот на смее да дојде ни во слу-
чај кога инкубаторот ќе се наведне за 150. 

Член 22 
Инкубаторот мора да биде конструиран така што 

течноста пролеана или депонирана на внатрешните по-
вршини на просторот за детето да не може да ја загрози 
сигурноста на инкубаторот. Пролевање на 200 ml течност 
се смета како нормален услов, а на 11 течност - како услов 
на една грешка. 

Член 23 
Површините на просторот за детето и навлажувачите 

на кои може да дојде до микробиолошка контаминација 
мораат да се конструираат така што да е можно нивно 
чистење, стерилизација или дезинфекција, како и сушење. 

Член 24 
Прекинот и повторното воспоставување на мрежно-

то напојување не смее да го менува начинот на работа, ни-
ту поставената температура на инкубаторот. Инкубато-
рот нора да поседува средство за префрлање на надојува-
њето од мрежната напојување на кој и да е алтернативен 

извор на напојување кој е во согласност со барањата од 
член 47 на овој правилник. 

Член 25 
За време на установените температурни услови, тем-

пературата на инкубаторот не смее да се разликува од 
средната температура на инкубаторот за повеќе од ± 2 0С. 

Член 26 
Кога инкубатор контролиран со температурата на 

детето работи како инкубатор контролиран со температу-
рата на воздухот, индикаторот на температурата мора да 
ja покажува температурата на инкубаторот. Ако индика-
торот може да се користи и за приказ на некој друг пара-
метар, тој параметар смее да се прикаже само на барање, 
со употреба на тастер за моментален приказ. Во тој случај 
мора да постои јасна индикација за видот на параметарот 
што се прикажува. 

Член 27 
Кај инкубаторот што работи како инкубатор контро-

лиран со температурата на воздухот поставена на која и 
да е вредност, средната температура во секоја од точките 
А, В, С, D и Е (види го цртежот 2), не смее да се разликува 
од средната температура на инкубаторот за повеќе од ± 
1, 5 0С при хоризонтална положба на подлогата за детето 
и при најголем можен наклон на таа подлога 

Член 28 
Инкубаторот контролиран со температурата на дете-

то мора да има сензор на температурата на кожата, а тем-
пературата измерена со сензорот мора да биде континуал-
но прикажана и јасно видлива. Кога мерната направа за 
приказ на температурата се користи и за приказ на некој 
друг параметар, тој параметар смее да се прикаже само на 
барање, со употреба на тастерот за моментален приказ. 

Подрачјето иа прикажување на температура мора да 
биде најмалку 30 0С до 40 0С. Точноста на прикажаната 
температура мора да биде таква што прикажаната вред-
ност да не се разликува од температурата измерена со тер-
мометар за баждарење за повеќе од ± 0,3 0С, не замајќи ја 
предвид стандардната грешка на термометарот за бажда-
рење која мора да биде помала од ± 0,05 0С. 

Член 29 
Кога инкубаторот работи како инкубатор контроли-

ран со температурата на детето, средната температура на 
инкубаторот не смее да се разликува од поставената тем-
пература за повеќе од ± 0,7 0С во случај кога сензорот на 
температурата на кожата слободно е сместен во точка која 
се наоѓа 100 mm над средината на подлогата за детето. 
Ова барање мора да биде исполнето за температура на 
околината помеѓу 20 0С и 25 0С. 

Член 30 
Индикација на температурата на инкубаторот морг 

да биде обезбедена на начин независен од која и да е на 
права за поставување на температурата на инкубаторот 
Индикаторот мора да биде лоциран така што да биде лес 
но читлив и без отворање на инкубаторот, дури и во сл^ 
чај кога инкубаторот работи со поставена најголем; 
влажност. 

Ако таа индикација е остварена со термометар ко 
има течност во стаклото, термометарот мора да биде за 
штитен од оштетување. Термометар со жива во стаклотс 
не смее да се користи. ' 

ч Ј 
Член 31 

Времето на загревање на инкубаторот не смее да се 
разликува за повеќе од 20% од времето на загревање наве-
дено во техничкото упатство. 

Член 32 
Ако инкубаторот работи како инкубатор контроли-

ран со температурата на воздухот, средната температура 
на инкубаторот не смее да се разликува од поставената 
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температура за повеќе од ± 2 0С при температура на око-
лината од 10 0С до 20 0С, а при температура на околината 
од 20 0С до 30 дС - за повеќе од ± 1,5 0С. 

Член 33 
Звучниот аларм и визуелната индикација мораат да 

индицираат и да предупредат на прекин на мрежното на-
појување на иккубаторот. Траењето на алармот мора да 
биде најмалку 10 минути:;-

Член 34 
Кога инкубаторот работи како инкубатор контроли-

ран со температурата на детето, мора да постои звучен 
аларм кој и визуелно може да се препознае, а кој се акти-
вира во случаите кога сензорот на температурата на 
кожата електрички ќе се одвои Или кога електричните ко-
ла му се прекинати или кратко споени. Во fне случаи на-
чинот на работа на инкуоаторог мора автоматска да се 
префрли на начин на работа на инкубатор контролиран со 
температурата на воздухот со температура поставена на 
36 0С ± 0,5 0С или на друга вредност што ја поставил ра-
кувачот. 

Член 35 
Нивото на звукот во просторот за детето во инкуба-

торот за време на нормална употреба не смее да премине 
60 dB, освен во случаите определени во член 38 од овој 
правилник. Ова не се однесува на преодните појави што, 
на пример, се предизвикани со затворање на вратата на 
кнкубаторот. 

Член 36 
За време на работата на звучниот аларм, нивото на 

звукот во просторот за детето во инкубаторот не смее да 
премине 90 dB. 

Член 37 
Интензитетот на звукот на звучниот аларм мора да 

изнесува најмалку 65 dB на оддалеченост од 3 т . Интензи-
тетот на звукот ќе смее да има можност за регулирање без 
употреба на алат. Звучниот аларм мора да има можност 
за рачно исклучување. Ако дефект и понатаму е присутен, 
визуелниот аларм мора да биде активен, а звучниот аларм 
неактивен во период од 4 до 6 минути. 

Инкубаторот мора да има средство кое ќе овозможи 
испитување на исправноста на звучниот и визуелниот 
аларм. 

Член 38 
Инкубаторот контролиран со температурата на дете-

то мора при нормална употреба да има можност Ш пости-
гање на установените температурна услови и КОЃА темпе-
ратурата измерена со сеИзорот на температурата на 
кожата е пониска од поставената температура. 

Условот од став 1 на овој член може да се постигне 
во рамките ha температурата на инкубаторот која не пре-
минува 40 0С и притоа не смее да дојде до активирање на 
термичкиот осигурувач. 

Член 39 
За инкубаторот контролиран со температурата на 

воздухот подрачјето на поставената температура мора да 
биде од 30 0С до 39 0С, или помалку од 30 0С, но не повеќе 
од 39 0С. Најголемата можна вредност на поставената 
температура не смее да биде помала од 36 0С. 

За инкубаторите контролирани со температурата На 
детето подрачјето на поставената температура мора да 
биде од 35 0С до 37 0С. 

Член 40 
Ако инкубаторот има ќентилатор за циркулација на 

воздухот, во случај на неправилност во циркулација^ на 
воздухот мора да се активира звучниот И внзуелниот 
аларм така што во бреме пократко од 5 min. мора да на-
стапи и прекин на напојување^ На грејачот. Also се расипе 
грејачот, уредот не смее да создава пламен, да Теши метал 
и да создава отровни или запални гасови, а сите делови 

достапни на детето не смеат да се загреат на температура 
повисока од температурата од член 14 на овој правилник. 

Член 41 
Инкубаторот мора да има термички осигурувач кој 

се активира независно од кој и да е термостат. На темпе-
ратура на инкубаторот која не преминува 40 еС мора да се 
исклучи гјрејачот и да се активира звучното и визуелното 
предупредување. 

Термичките осигурувачи со автоматско повторно 
вклучување не смеат, на температура над 39 0С, сами по-
вторно да се вратат во првобитната состојба. 

Член 42 
Инкубаторот мора да има средства за примање на 

кислород и индикатор на неговиот протек. Ако снабдува-
ње со кислород е остварено од резервоар, мора да поетон 
индикатор за преостанатото количество на кислород. Ин-
дикаторот мора да биде поставен така што да е можно не-
гово лесно емитување, 

Член 43 
Ако инкубаторот има вградени средства за напојува-

ње со кислород, тие мораат да имаат таков капацитет што 
да е можно да се оствари концентрација на кислород од 60 
волуменски проценти во траење од најмалку еден час. 

Член 44 
Инкубаторот Мора да има средства за доведување 

кислород до детето, како и соодветно дредство за приказ 
на количеството на кислород даден на детето. 

Член 45 
Преносливиот надворешен извор на напојување на 

инкубаторот мора да се состои од батерии што можат да 
се полнат и од полнел кој мора да има можност за приклу-
чуваше најмалку на еден надворешен еднонасочен и на 
еден наизменичен извор на мрежно напојување. 

Инкубаторот приклучен на пренослив надворешен 
извор на напојување мора да ги задоволи сите барање про-
пишани со овој правилник. 

Член 46 
Капацитетот на преносливиот надворешен извор на 

напојување мора да биде таков што да овозможи работа 
на кнкубаторот од најмалку 90 min во услови на негово 
најголемо оптоварување. 

Член 47 
Оштетување на преносливиот надворешен извор на 

напојување на инкубаторот не смее да биде можно дури 
ни во случај кога тој за неопределено време останал споен 
на наизменичен извор на напојување, Командите што вли-
јаат врз зачестеноста на полнењето или врз нивото на на-
понот на наполнетите батерии не смеат да бидат достапни 
без употреба на алат. 

Член 48 
Командите за поставување на температурата на воз-

духот на инкубаторот мораат да бидат изведени така што 
на минимум да се сведе можноста за ненамерна промена 
на температурата при ракување со другите команди. 

Член 49 
Мерење на трајните одводни струи на инкубатор?^ 

се врши според прописот за југословенскиот стандард JUS 
N.S5.055 за мерење на трајните одводни струи на електро-
медицинските уреди односно опрема„ како и во сите усло-
ви на само една грешка кои предизвикуваат активирање 
на алармот на инкубаторот. 

Член 50 
Мерење на Одводната струја низ пациентот (детето) 

кај Инкубатори се врши и во правец кон подлогата за де-
тето и од подлогата за детето, со помош на спроведи^ фо-
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лија чија површина мора да биде еднаква на површината 
на подлогата за детето. 

Член 51 
Испитување на диелектричната цврстина помеѓу ап-

ликационите делови не се спроведува кај инкубаторите. 
Референтниот напон за испитување на диелектрична-

та цврстина помеѓу куќиштето на инкубаторот и аплика-
ционите делови одвоени на начин од типот F мора да биде 
најмалку 250 V. 

Референтниот напон за испитување на диелектрична-
та цврстина помеѓу апликационите делови одвоени на на-
чин од типот F и деловите за влез односно излез на сигна-
ли мора да изнесува најмалку 250 V. 

Член 52 
Инкубаторите мораат да бидат конструирани како 

уреди односно опрема од класа I, класа П или класа III и 
како уреди со пренослив надворешен извор на напојување 
приклучлив на инкубаторот. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ИНКУБАТОРИТЕ 

Член 53 
Инкубаторите мораат да бидат означени како уреди 

односно опрема од класа I, класа II или класа III и како 
уреди со пренослив надворешен извор на напојување при-
клучлив на инкубаторот. 

Член 54 
Инкубаторите мораат да се означат како уреди од-

носно опрема заштитена од дејство на вода што капе. 

Член 55 
Инкубаторите исклучиво се означуват како уреди од-

носно опрема наменета за трајна работа. 

Член 56 
Инкубаторите мораат на видно место да бидат озна-

чени со предупредување дека при примена на кислород 
мора да се употребува анализатор на кислородот. 

Член 57 
Инкубаторот кој нема анализатор на кислород како 

свој составен дел, но кој има средства за примена на кис-
лород, мора на видно место да биде означен со предупре-
дувачки натпис: „При примена на кислород задолжително 
да се користи анализатор на кислород“. 

Член 58 
Инкубаторот кај кој е можен пристап до грејачот, без 

употреба на алат, мора во близината на грејачот да има 
предупредување или ознака дека постојат површини со 
висока температура. 

Член 59 
Вредностите на поставените температури мораат да 

бидат Јасно покажувани. 
Ознаката на поставената температура мора да биде 

на или непосредно до командата за поставување на темпе-
ратурата. Поделокот на температури ата скала не смее да 
биде поголем од 1 0С за инкубатори контролирани со тем-
пературата на воздухот, а 0,5 0С за инкубатори контроли-
рани со температурата на детето. 

Ознаките на најголемите и најмалите вредности на 
поставување на командите и индикаторите мораат да би-
дат такви што да не може да дојде до забуна во поглед на 
положбата на командата ниту на прикажаната вредност 
на индикаторите. 

Командата за поставување на температурата на ин-
кубаторот, ако е изведена как9 ротациона команда, мора 
да биде изведена така што нејзината ротација, во насоката 
на стрелката на часовникот, да предизвикува пораст на 
температурата. 

Член 60 
Командата за поставување на влажноста мора да би-

де означена така што јасно да ја покажува нејзината најма-
ла и најголема вредност. 

Грешката на означување на релативната влажност 
мора да биде помала од ± 15%. 

Член 61 
Ако на инкубаторот се вградени сијалици за предуп-

редување на опасност или како индикатори за потреба од 
итна интервенција на ракувачот, тие мораат да бидат со 
црвена 6oja. 

Член 62 
Кога инкубаторот контролиран со температурата на 

детето работи како инкубатор контролиран со температу-
рата на воздухот, мора да постои јасна индикација на кој 
начин работи инкубаторот. 

Член 63 
Сензорот за температурата на кожата мора да биде 

означен така, што да е видлив начинот на негова правилна 
употреба. 

IV. ТЕХНИЧКО УПАТСТВО 

Член 64 
Техничкото упатство за инкубаторите, освен подато-

ците утврдени во прописот за поблиската содржина на 
техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени 
електромедицинските уреди и опрема, мора да содржи: 

1) предупредување дека примената на кислород го 
зголемува нивото на шумот во просторот за детето; 

2) детални упатства за начинот на ограничување на 
поместувањето на детето во просторот на инкубаторот за 
време на транспорт на инкубаторот; 

3) сите потребни податоци за превентивното 
одржување и зачестеноста на проверката на исполнување-
то на означените карактеристики на инкубаторот; 

4) предупредување дека инкубатор смее да го користи 
само соодветен обучен персонал под надзор на квалифику-
ван медицински персонал запознаен со моментално позна-
тите ризици и со корисните резултати од примената на 
инкубаторот; 

5) предупредување дека директна сончева светлина 
или други извори на топлотно зрачење можат да ја пови-
шат температурата на инкубаторот на опасно ниво; 

6) предупредување дека употребата на кислород ја 
зголемува опасноста од пожар и дека додатни уреди што 
произведуваат искри не смеат да бидат сместени во инку-
баторот; 

7) предупредување дека дури и мали количества за-
пални средства, како што се етер и алкохол, оставени во 
инкубаторот, можат во контакт со кислородот да предиз-
викаат пожар; 

8) податоци за времето на загревање на инкубаторот 
за сите иоминални напони на напојување на кои инкубато-
рот може да се приклучи; 

9) упатство за местото и начинот на примена на сен-
зорот на температурата на кожата, вклучувајќи и предуп-
редување дека не смее да се употреби како ректален сен-
зор на температурата; 

10) податок за подрачјето на поставување на темпе-
ратурата и за подрачејто на релативна влажност на инку-
баторот. Ако не постои можност за регулација на 
влажноста во инкубаторот, тоа мора да биде посебно на-
гласено; 

И) методи за постигање на прифатливи услови за 
чистење, стерилизација и дезинфекција на инкасаторот; 

12) предупредување за најголемото дозволено опто-
варување со додатна опрема и прибор кој може да биде 
поставен на полици споени со инкубаторот, ако такви по-
лици и држачи постојат; 

13) за инкубатори и опрема одвоена на начин од ти-
пот В, каде што детето не мора да биде изолирано од зем-
јата, предупредување дека посебно внимание мора да му 
се посвети на осигурувањето додатната опрема споена со 
детето да е електрички сигурна; 
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14) упатства за начинот на испитување на звучните и 
светлосните аларми; 

15) најголема концентрација на СО2 до која доаѓа во 
мерната точка во просторот за детето кога мешаница од 4 
волуменски проценти јаглендиоксид и воздух се доведува 
во просторот на инкубаторот за детето со протек од 750 
ml/min. Мешаницата се доведува на место што се наоѓа 10 
cm над средината на подлогата за детето, а испитната точ-
ка е оддалечена од неа за 15 cm; 

16) податок за надворешните извори на напојување 
на инкубаторот како и податок за поларитетот на елек-
тричниот извор кога е тоа потребно; 

17) упатство за употреба на додатна опрема за дава-
ње кислород во инкубаторот; 

18) време потребно инкубаторот да ги постигне уста-
новените температурни услови при температура поставе-
на на 34 0С од ладна состојба и при температура на околи-
ната од 20 0С; 

19) предупредување при давањето кислород на дете-
то да се употребува анализатор на кислород; 

20) маса и надворешни димензии на инкубаторот, 
вклучувајќи и маса и димензии на можниот пренослив 
надворешен извор на напојување и на системот за приме-
на на кислород со количка ако постои; 

21) упатство за приборот и начинот на фиксирање на 
инкубаторот во кола за итна помош; 

22) податоци за најмалата температура на околината 
на која инкубаторот може да биде изложен, а да ги задово-
лува барањата од овој правилник; 

23) податоци за подрачјето на релативна влажност 
што може да се оствари ако инкубаторот има вграден на-
влажувач; 

24) предупредување дека инкубаторот не смее да се 
наведне за повеќе од 150; 

25) опис на сите ознаки на инкубаторот. 

Член 65 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/25 , 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

, 651. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕНДОСКОНИ 

I. ОСНОВИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на ендоскопите; постапката и 
начинот на означување и обележување на ендоскопите; 
техничките мерки за заштита на ендоскопите и постапка-
та и начинот на обезбедување на определени својства и 
квалитет на ендоскопите, како и поблиската содржина на 
техничкото упатство. 

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на елек-
тромедицинските ендоскопи користени во медицинската 
дијагностика и на ендоскопите интегрирани со уредите од-

t носно опремата за специјални постапки наменети за трет-
ман на телесните шуплини. 

Член 2 
Ендоскопите според примената се делат на: 
1) ендоскопи за директно визуелно набљудување, што 

користат видлива светлост; 
2) ендоскопи интегрирани со спалувач или термокау-

тер; 
3) ендоскопи за електрохирургија; 
4) ендоскопи интегрирани со електрохидрауличен Ли-

тотриптер; 
5) ендоскопи користени за други специјални постап-

ки. 

Член 3 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) електрохидрауличен литотриптер за ендоскопски 

апликации е инструмент за разбивање на камен во телес-
ните шуплини со примена на електрохидраулични ударни 
бранови; 

2) електрохирургија е режење или коагулација на 
живото телесно ткиво со високофреквенциска струја која 
протечува низ него; 

3) ендоскоп е инструмент кој поседува средство за 
создавање на оптичка слика, кој може да биде со или без 
оптика, а е наменет за воведување во телесните шуплини 
низ природните или по хируршки пат создадените телесни 
отвори наменети за дијагностика и терапија; 

4) ендоскопска опрема како електромедицински уред 
е комбинација на ендоксопот, неговиот прибор и уредот за 
напојување; 

5) ендоскопија е дијагностика или терапија со ендос-
коп во телесните шуплини, вклучувајќи го и прикажување-
то на резултатите; 

6) каутеризација е коагулација на живото телесно, 
ткиво со помош на спалувач и термокаутер; 

7) термокаутер е сонда за каутеризација со индирек-
тно електрично загревање на ткивото; 

8) спалувач е коло за спалување при каутеризацијата 
со директно електрично греање на ткиво. 

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ЕНДОСКОПИТЕ 

Член 4 
Кај ендоскопите за директно визуелно набљудување 

кога деловите под напон можат да дојдат во допир со па-
циентот од услов само на една грешка напонот на отворе-
ното струјно коло не смее да биде поголем од 6 V наизме 
нична или 8 V еднонасочна струја. 

Напонот на отвореното струјно коло смее да изнесу-
ва до 24 V наизменична или 50 V еднонасочна струја, под 
услов деловите под напон да не можат да дојдат во допир 
со пациентот под услов само на една грешка. Притоа 
скшен елемент на ендоскопот се смета како дел под напон. 

Член 5 
Кај ендоскопите интегрирани со спалувач и термока-

утер номиналниот напон на спалувачот и термокаутерот 
или на криосондата не смее да биде поголем од 6 V наиз-
менична или 8 V еднонасочна струја. 

Ако грејните елементи во термокаутерот или крио-
сондата се конструирани така што во случај на општету-
вање на грејните елементи ниеден дел под напон не стане 
достапен и одводната струја на пациентот во случај на 
оштетување на грејннте елементи, како ниту во кој и да е 
случај под услов само на една грешка не применува 500 
ЈХА, номиналниот напон на термокаутерот и криосондата 
може да изнесува до 24 V наизменична или 50 V еднонасоч-
на струја. 

Член 6 
Кај ендоскопите интегрирани со електрохидрауличен 

литотриптер напонот на наполнетиот кондензатор не 
смее да биде'поголем од 10 ООО V, со тоа што енергијата на 
празнењето мора да биде ограничена на 5 Ј по импулс. 
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Член 7 
Кај екдоскопите за снимање со вградена блескалка 

(блиц) вкупната енергија за создавале на блесок (снимка) 
не смее да премине 100 Ј. Напонот на празнењето на кон-
дензаторот не смее да биде поголем од 380 V, а врвната 
вредност на поединечниот импулс на палењето не смее да 
биде поголема од 5 kV. 

Член 8 
Кај ендосгсопите за директно визуелно набљудување 

што користат видлива светлост, а немаат спроводни пате-
ки наспрема пациентот (на пример, ако се користи извор 
на светло со оптички влакна), што содржат сијалици со 
номинален напон не поголем од 24 V и не создаваат напон 
на отвореното струјно коло поголем од 30 V, дозволено е 
заради замена на сијалицата нивниот капак да може да се 
строри и без употреба на алат. 

Член 9 
Ако во ендоскоп за директно визуелно набљудување 

што користи видлива светлост, некое внатрешно струјно 
коло е споено со земјата, тоа мора да биде изолирано од 
оклопот на ездосќопот. 

Член 10 
Кај ендоскопите интегрирани со спалува^ или термо-

каутер колата за напојување на спалувачот, термокауте-
рот или на криосондата мораат да ги задоволуваат нај-
малку барањата за уредите од типот BF. 

Оклопот на ендоскопот може да ги спроведува фун-
кционалните струи на грејниот елемент. 

Член П 
Кај ендоскопите за електрохирургија, површините на 

кориците и сондите, вклучувајќи ги и нивните рачки, мо-
раат да бидат наполно прекриени со изолационен матери-
јал, освен на местото наменето за контакт со ткивото за-
ради режење и коагулација. 

Член 12 
Окуларот на ендоскопот за електрохирургија мора да 

биде изолиран од достапните метални делови на ендоско-
пот заради спречување текот на високофреквснциската 
струја појака од 50 шА наспрема ракувачот. 

Член 13 
Кај ендоскопот интегриран со електрохидрауличен 

литотриптер колото за напојување на хидрауличниот ли-
тотрнптер мора најмалку да ги задоволи барањата за уре-
дите од типот BF. 

Член 14 
Днелектричната цврстина меѓу деловите на аплика-

диониот дел на ендаскопот за директно визуелно набљу-
дување кој има номинален напон поголем од 24 V наизме-
нична или 50 V еднонасочна струја се исдиту^а со испитен 
напон од 500 V. 

Член 15 
Кај ендосхопиите за електрохирургија диелектрична-

та цврстина меѓу деловите на ашшкациониот дел на коа-
гулацисниот инструмент за униполариа примена кој рабо-
ти со висока фреквенција, како на пр. кај гастроегтре-
лошкиот третман, и кај лапароскопите и ректоеконите, се 
испитува со испитен напон кој е 1,5 пати поголем од најго-
лемиот високофреквентен напон што се појавува во ендос-
копот или кој изнесува 1 500 V на мрежната фреквенција^ 
со тоа што се зема предвид поголемата вредност. 

Уредите на ендоскопот за режење и коагулација за 
уролошка примена, (на пр. ректоскопи) мораат да се испи-
тот со испитен напон од 3 ООО V. 

Форцепсот и каблите за бмополарна апликација мо-
раат да се испитуваат со испитен напон од 800 V. 

Член 16 
Диелектричната цврстина на секој внатрешен про-

водник и метална фолија на надворешната страна на сон-

дата на ендоскопите интегрирани со хидрауличен литот-
риптер мора да се испитува со испитен напон од 2 ООО V 
преку највисокиот напон на кој кондензаторот може да се 
наполни. 

Член 17 
Електрично напојуваните рачно држечки осветлувачи 

мораат да бидат напојувани медицински со сигурносен 
низок напон или мораат да имаат внатрешен извор на на-
појување. 

Член 18 
Ендоскопите мораат да бидат од класа I или класа II 

и од типот BF или СР. 

Член 19 

Ендоскопската опрема мора да биде од типот В, BF 
или CF или опрема со внатрешен извор на напојување. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ЕНДОСКОПИТЕ 

Член 20 
Ендоскрпите мораат да бидат означени како уреди од 

класа I или класа И. 

Член 21 
Ако ендоскопската опрема е означена како опрема за-

штитена од удари на дефибрилатори опремата за напоју-
вање и секоја единица на приборот мора да биде означена 
со графички самовили според југословенскиот стандард' 
JUS N.S5.003 за графичките самовили за примена на елек-
тромедицински уреди. Ако големината на опремата не 
овозможува нанесување на симбол, соодветната информа-
ција мора да биде наведена во техничкото упатство. 

Член 22 
Кај ендоскопите за директно визуелно набљудување 

номиналните напони на електричното напојување на ен-
доскопските сијалици мораат да бидат означени на опре-
мата за напојување. 

Член 23 
Кај ендоскопите интегрирани со спалува^ и термока-

ут^р на опремата за напојување мора да биде назначена 
најголемата номинална струја за каутеризација. 

Член 24 
На ендоскопите мора да биде означен номиналниот 

излезен напон за напојување на ендоскопската сијалица. 

Член 25 
На ендоскопите за каутеризација мора да биде озна-

чена номиналната излезна струја за каутеризација. 

Член 26 
Ендоскопската опрема мора да се означи како: 
1) опрема од типот В; 
2) опрема од типот ВТ; 
3) опрема од типот CF; 
4) опрема со внатрешен извор на напојување. 

Член 27 
Ендоскопите мораат да се означат како: 
1) уреди од типот ВТ; 
2) уреди од типот CF. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 28 
Техничкото упатство за ендоскопи, освен податоците 

утврдени во прописот за поблиската содржина на технич-
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кото упатство со кое мораат да бидат снабдени електромз-
дицинските уреди и опрема, мора да содржи: 

1) номинална електрична излезна моќност и соодвет-
но отпорно оптоварување на високофреквенцискиот гене-
ратор за побудување на ендоскопот; 

2) податок дали ендоскопот мора или не мора да би-
де споен со неутралната електрода на високофреквенцис-
киот генератор; 

3) упатство за начинот на побудување на ендоскопот 
со високофреквенциски генератор и упатство за за-
должително испитување на изолацијата пред неговата 
употреба; 

4) номинална електрична излезна моќност и номина-
лен излезен напон на опремата за побудување на спалува-
чот и термокаутерот; 

5) номинален излезен напон на опремата за напојува-
ње на ендоскопската сијалица; 

6) предупредување дека светлото со јак интензитет и 
енергија водено низ ендоскопот може да придонесе за по-
качување на температурата на ткивото пред изворот на 
светлото и на врвот на видоско пот над 41 0С; 

7) предупредување дека опремата за напојување мора 
да биде одвоена од мрежното напојување пред секое ваде-
ње или вметнување на сијалицата; 

8) упатство за расклопувањето и составувањето по 
чистње или друг третман на деловите на опремата; 

9) упатство за тоа како одделни делови на ендоско-
пот или ендоскопската опрема се чистат и кој вид дезин-
фекција или стерилизација смее да се примени; 

10) упатство за начинот на одбегнување на изгорени-
ци при употребата на ендоскопот; 

11) упатство за случај на едновремена употреба на ен-
доскопот и дефибрилатор на срцето. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/24 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ с. р. 

652. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА НЕРВНИ И МУС-

КУЛНИ СТИМУЛАТОРИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на нервните и мускулните сти-
мулатори (во натамошниот текст: стимулаторите); по-
стапката и начинот на означување и обележување на сти-
мулаторите, техничките мерки на заштита на стимулато-
рите и постапката и начинот на обезбедување на определе-
ни својства и квалитет на стимулаторите, како и поблиска-
та содржина на техничкото упатство за стимулаторите. 

Член 2 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 

1) стимулаторот е уред кој, со примена на електрична 
струја што тече низ електродите и пациентот, служи за ди-
јагностика и терапија кај невромускуларните заболувања; 

2) траење на импулсот е времето од точката кога им-
пулсот кеја достигне, при пораст од 50%, својата најголе-
ма вредност до точката кога ќе падне на 50% од својата 
најголема вредност. 

И. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТИ-
МУЛАТОРИТЕ 

Член 3 
Ако стимулаторите се состојат од повеќе различни 

функционални целини (на пр. електрични, ултразвучни и 
сл.), одредбите на овој правилник се однесуваат само на 
делот на стимулаторите за електрични стимулации. 

Член 4 
Диелектричната цврстина помеѓу деловите на апли-

кациониот дел на колото ш пациентот на стимулаторот, 
во случај референтниот Напон во стимулаторот да е по-
мал од 250 V од ефективната вредност, се испитува со на-
пон што не смее да биде помал од 1,5 kV, а во согласност 
со југословенскиот стандард JUS N. Ѕ5.006 за испитување 
на диелектричната цврстина на електромедицннските уре-
ди односно опрема. 

' Член 5 
Стимулаторите мораат исправно да работат и во ус-

лови на надворешни електромагнетни пречки (на пр. уре-
ди за краткобраново загревање и сл.). 

Член 6 
Стимулаторите мораат да бидат конструирани така 

што да можат да работат со отворени или краткоспоени 
електроди без последица за пациентите, ракувачите и сти-
мулаторите. 

Член 7 
Стимулаторите мораат да имаат команда за регула-

ција на амплитудата на излезниот импулс. Регулацијата 
од став 1 на овој член може да биде континуелна или еко-
ковита, и мора да биде така изведена што најмалата вред-
ност на амплитудата која може да се постави да е помала 
од вредноста што предизвикува стимулација. 

Член 8 
Траењето и фреквенциските на повторувања на им-

пулсот не смеат да се променат за повеќе од ± 10% ако на-
понот на мрежата се промени за ± 10%. 

Член 9 
Кај стимулаторите наменети за терапија, најголема-

та излезна струја при отпорно оптоварување од 500 П мо-
ра да ги задоволува условите од табелата. 

Табела на најголемата дозволена излезна струја во фун-
кција на фреквенцијата на повторувањето 

Фреквенција на повторува-
њето 

Ефективна вредност на из-
лезната струја (во тА) 

еднонасочна 80 
^ 400 Hz 50 
^ 1500Hz 80 
^ 1500 Hz 100 

Ако сгимулаторите наменети за терапија можат да 
Даваат импулси што имаат и еднонасочна и наизменична 
компонента, мерењето се врши според табелата за секоја 
компонента одвоено. 

Кај стимулаторите наменети за дијагностика во сто-
матологијата и ефталмологијата најголемата еднонасоч-
на струја на отпорно оптоварување од 2 ООО П мора да би-
де помала од 10 тА. 
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Член 10 
Ако стимулаторите наменети за терапија имаат пове-

ќе излези кои можат истовремено да се применуваат (на 
пр. од интерферентни струи), условите од член' 9 на овој 
правилник се применуваат на секој излез засеано. 

Член И 
Стимулаторите чија номинална струја е поголема од 

1,5А ефективна вредност мораат да имаат мрежен канал 
за напојување на пресекот на спроводникот поголем или 
еднаков на 1,5 mm2. 

Член 12 
Врз стимулаторите, во поглед на мерењето на по-

мошните одводни струи низ пациентот, не се применуваат 
одредбите на југословенскиот стандард JUS N. Ѕ5.005 за 
мерење на трајни одводни струи на електромедицинските 
уреди односно опрема. 

Член 13 
Ако номиналното оптоварување на стимулаторот 

при мерењето G0 промени за ± 10%, излезните параметри 
на стимулаторот, и тоа: траењето на импулсот, повтору-
вањето на импулсот и амплитудата на импулсот, не смеат 
да се променат за повеќе од ± 30% од почетната вредност. 

Член 14 
Ако стимулаторите можат да дадат повеќе од 10 т А 

или 10 V од ефективната вредност на излезот, тогаш мора-
ат да бидат конструирани така што излезниот степен да 
не може да се вклучи, освен ако регулацијата на излезната 
амплитуда е поставена на минимум. 

Член 15 
Ако енергијата што сгимулаторите можат да ја дадат 

преминува 10 шЈ односно излезната струја 10 шА или из-
лезниот напон 10 V од ефективната вредност на отпорно 
оптоварување од 1 ООО О, на стимулаторите мора да се ин-
дицира таа состојба на работа. Ако состојбата на работата 
се индицира со контролна сигнализација, таа мора да би-
де со жолта боја. 

Член 16 
За стимулаторите наменети за терапија за нмпуслите 

чие траење е пократко од 0,1 ѕ, излезната енергија не смее 
да биде поголема од 300 т Ј на отпорно оптоварување од 
500 О. За импулсите што траат подолго од 0,1 ѕ се приме-
нуваат границите на излезните струи според табелата од 
член 9 на овој правилник. 

Член 17 
Излезниот напон на стимулаторот наменет за тера-

пија не смее да има врвни вредности што преминуваат 500 
V. 

Член 18 
Стимулаторите не смеат да бидат од класата III. 

Член 19 
Стимулаторите мораат да бидат од типот BF или од 

типот CF. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 

Член 20 
Стимулаторите мораат да бидат означени како уреди 

од класата I или класата II и од типот BF или од типот 
CF. 

Член 21 
Стимулаторите мораат да се означат како уреди 

предвидени за непрекината работа. 

Член 22 
Номиналната сила на напојување на стимулаторот 

мора да биде означена како најголема средна сила на на-
појување во периодот од 5 ѕ при најголема излезна сила на 
стимулаторот. 

Член 23 
Стимулаторите кои можат на излезни стегалки да да-

дат струја со ефективна вредност поголема од 10 тА или 
напон со ефективна вредност поголема од 10V мораат да 
имаат кај тие стегалки знак на предупредување за опас-
ност. 

Член 24 
Номиналната сила на напојување^ мора да се озна-

чи според техничкото упатство за целото дозволено под-
рачје на оптоварување при најголемата излезна сила на 
стимулаторот. 

IV. ПОБЛИСКА СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКОТО 
УПАТСТВО 

Член 25 
Техничкото упатство за стимулатори, освен подато-

ците утврдени во прописот за поблиската содржина на 
техничкото упатство со кое мораат да бидат снабдени 
електромедицинските уреди и опрема, мора да ги содржи, 
и тоа: 

1) сите потребни податоци за излезните бранови фор-
ми, траењето и фреквенцијата на повторувањето на им-
пулсот и за најголемите врвни вредности на излезниот на-
пон и струја при означеното оптоварување на стимулато-
рот; 

2) упатствата за употребата на соодветни електроди; 
3) упатството за употребата на стимулатори, ако из-

лезот може да има голема еднонасочна компонента; 
4) предупредувањето за можните опасности за паци-

ентот со имплантирани електронски уреди; 
5) предупредувањето за можните опасности ако паци-

ентот истовремено е приклучен на високофреквентен хи-
руршки нож или уред за краткобранова или високофрек-
вентна дијатермија; 

6), податоците за најголемите излезни вредности за 
препорачаните електроди; 

7) предупредувањето за можните опасности ако гус-
тината на струјата при употребата на Какви и да е елек-
троди пречекори 2 m Ас ft/cm2 (ако стимулаторот може да 
даде излезен напон или струја поголема од 10 V односно 
10 т А од ефективната вредност). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-93/20 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

653. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), во спогодба со со-
јузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика, а по прибавено мислење од Сојузни-
от секретаријат за трговија и Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИТЕ ЗА ВЕН-

ТИЛ АДИЈА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изработката, 
употребата и одржувањето на уредите за вентилација на 
белите дробови (во натамошниот текст: уредот); постап-
ката и начинот на означување и обележување на уредот; 
техничките мерки за заштита на уредот и постапката и на-
чинот на обезбедување на определени својства и квалитет 
на уредот, како и поблиската содржина на техничкото 
упатство за уредите. 

Член 2 
Наведените поими, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) апликационен дел е излезната приклучница на уре-

дот и сите други делови на уредот наменети за спојување 
на пациентот со системот за дишење во уредот; 

2) излезна приклучница е дел на уредот низ кои гасо-
вите излегуваат или влегуваат во системот за дишење во 
уредот; 

3) систем за дишење е дел од уредот низ кој интерми-
тентно или низ наизменична страна поминуваат гасовите, 
а што е во директна врска со пациентот преку апликацио-
нио,т дел и во кој по потреба може да се додаде контроли-
рана количина на други гасови; 

4) уред за вентилација на белите дробови е автомат-
ски електронски управуван уред кој е поврзан со дишниот 
пат на пациентот, а е наменет за подобрување или 
одржување на вентилацијата на белите дробови на паци-
ентот (без додавање на анестетик). 

II. ИЗРАБОТКА, УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА УРЕ-
ДОТ 

Член 3 
Под услов на само една грешка се сметаат во уредот 

сите оние дефекти на компонентите или ожичувањата што 
можат да предизвикаат искрење, да ја зголемат енергијата 
на искрењето или да ја зголемат температурата на делови-
те на уредот. 

Член 4 N 
Ако уредот има заштитни направи што мржат да се 

симнат, уредот мора да има вградена индикација за нама-
лениот степен на заштита за време додека е заштитната 
направа симната од уредот. 

Член 5 
При конструкцијата на уредот мора да се води смет-

ка за деловите на уредот низ кои може да поминува смеса 
во која има вештачки додаден кислород поради нагризу-
вачкиот ефект на кислородот. 

Член 6 
Одводната струја низ пациентот мора да се мери од 

излезната приклучница односно апликациониот дел на 
уредот, според југословенскиот стандард JUS N.S5.005 за 
мерење на трајните одводни струи на електромедицински 
уреди односно опрема, така што сите делови на апликаци-
ониот дел што не се врзани за заштитното заземјување да 
се врзат заедно во една точка. 

Член 7 
На уредот не се применуваат барањата што се поста-

вуваат за уредите заштитени од дејствувањето на анесте-
тиците од класата „АР“ и класата „АР“ категорија „G". 

Член 8 
Деловите на апликациониот дел на уредот што при 

употреба доаѓаат во допир со пациентот и не служат за за-

гревање не смеат во нормална работа да се загреваат на 
температура поголема од 41 0С. 

Член 9 
Електронските и електричните компоненти на уредот 

мораат да бидат одвоени од деловите на уредот во кои 
може да се појави акумулација на кислород. 

Преградата со која се остварува условот од став 1 на 
овој член мора да биде затната на сите дупки, зглобови и 
сл. 

Просторот на уредот каде што се наоѓаат електрич-
ните компоненти на уредот мора да се проветрува така 
што нивото на кислородот во тој простор да не може да 
нарасне за повеќе од 4% над нивото на кислородот во 
околниот воздух. 

Член 10 
Ако за проветрување се употребува принудна цирку-

лација, уредот мора да има вграден аларм за случај на де-
фект на системот на присилна циркулација. 

Член 11 
Електричните кола на уредот што можат да произве-

дат искри или да ја зголемат температурата мораат да би-
дат конструирани така што во нормален погон и при ус-
лов на само една грешка да ги задоволуваат следните ус-
лови: 

1) површинската температура на компонентите не 
смее да биде поголема од 300 0С; 

2) производот на ефективните вредности на напонот 
на празниот 6д и на струјата на краткиот спој да не смее 
да биде поголем од 10 VA. 

Член 12 
Уредот мора да биде конструиран така што случајно 

влажнење на кој и да е негов дел да не може да предизвика 
опасност за пациентот, ракувачот и околината. 

Член 13 
На уредот не смее да има повеќе од четири помошни 

приклучници за мрежниот напон. 

Член 14 
Уредот мора да има неодвоив мрежен кабел или 

мрежен кабел кој мора да има осигурување против случа-
но одвојување (извлекување). 

Член 15 
Ако за време на работата на уредот исчезне мрежно-

то напојување, мора да се јави звучен аларм кој трае нај-
малку 120 ѕ. 

Член 16 
Помошните приклучници за мрежно напојување на 

уредот мораат да бидат изведени таќа што да можат да ги 
прифатат стандардните мрежни штекери. 

Член 17 
Уредот и секоја помошна приклучница за мрежно на-

појување мораат да имаат засебен мрежен осигурувач. 

Член 18 
Уредот не смее да биде од класа III. 

III. ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УРЕДОТ 

Член 19 
Податоците за струјата на напојување на уредот мо-

раат да бидат означени во ампери за уредот и посебно ка-
ко збир на струјата на напојување за уредот и помошните 
приклучници за мрежно напојување. 
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Член 20 
Секоја помошна приклучница за мрежно напојување 

на уредот мора да има засебна ознака на дозволеното оп-
товарување во ампери. 

IV. П О Б Л И С К А СОДРЖИНА 
УПАТСТВО 

Член 21 

НА ТЕХНИЧКОТО 

Техничкото упатство за уредите, освен податоците 
утврдени во прописот за поблиската содржина на технич-
кото упатство, со кое мораат да бидат снабдени електро-
медицинските уреди и опрема, мора да содржи: 

1) предупредување дека уредот не е предвиден за 
употреба со запални анестетици; 

2) предупредување дека не смеат да се употребуваат 
антистатички или електрични спроводни цевки односно 
доводи; 

3) предупредување за времето на работа и на 
одржување на уредот ако уредот има внатрешен извор на 
напојување; 

4) предупредување ако работата на уредот може да 
биде смеќавана со дејствување на надворешни електро-
магнетски полиња, на пример на високофреквентен хирур-
шки нож, дефибрилатор, уред за краткобраново загревање 
и сл.; 

5) опис на начинот на проверка на исправноста на си-
те вградени аларми; 

6) предупредување дека, во случај на дефект на водот 
за заштитно заземјување, може да дојде до зголемување 
на опасноста од електричен удар ако уредот има помошни 
приклучните за мрежно напојување што можат да ги при-
фатат стандардните мрежни штекери. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
Бр. 07-93/21 
9 февруари 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

655. 
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 голи-
не („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 УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО 
КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДА-

ТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА 
1. Највисокиот износ до кој може да се определи пен-

зијата и додатокот кон пензијата, во смисла на член 9 став 
3 од Законот за основните права на носителите на „Парти-
занска споменица 1941", член 10а став 3 од Законот за ос-
новните права на лицата одликувани со Орден на народен 
херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на 
борците од Шпанската националноослободителна и рево-
луционерна војна од 1936 до 1939 година, се утврдува, од 1 
мај 1989 година, во височина од 9,212.710 динари, а од 1 ју-
ни 1989 година - во височина од 11,201.780 динари. 

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

Бр. 442/89 
11 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, 
боречки прашања и 
социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с. р. 

654. 
Врз основа на член 6 од Уредбата за измени и допол-

ненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошо-
ци што на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), СОЈУЗНИОТ секрета-
ријат за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА В И С О Ч И Н А Т А Н А Д Н Е В Н И Ц А Т А ЗА С Л У Ж Б Е Н О 
П А Т У В А Њ Е И Н А Д О М Е С Т О Т Н А Т Р О Ш О Ц И Т Е П О -

Р А Д И О Д В О Е Н Ж И В О Т О Д С Е М Е Ј С Т В О Т О 
1. Височината на дневницата за службено патување за 

работник, за раководен работник и функционер, се утврду-
ва во износ од 120.000 динари. 

2. Височината на надоместот на трошоците поради 
одвоен живот од семејството на работникот, на раковод-
ниот работник и на функционерот, се утврдува во износ од 
1,000.000 динари. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 
јули 1989 година. 
Бр. 7-8483/1 
30 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Бранимир Зенан, с. р. 

656. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воениве инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА У Т В Р Д У В А Њ Е Н А М Е С Е Ч Н И Т Е П А Р И Ч Н И И З Н О -
С И Н А Л И Ч Н А Т А И Н В А Л И Д Н И Н А , Н А С Е М Е Ј Н А Т А 
И Н В А Л И Д Н И Н А И Н А З Г О Л Е М Е Н А Т А С Е М Е Ј Н А 
И Н В А Л И Д Н И Н А , Н А Д О Д А Т О К О Т ЗА Н Е Г А И П О -
М О Ш О Д С Т Р А Н А Н А Д Р У Г О Л И Ц Е И Н А О Р Т О П Е Д -

С К И О Т Д О Д А Т О К В О 1989 Г О Д И Н А 

1. Месечните парични износи на личната инвалидни-
на, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна 
инвалиднина, на додатокот за нега и помош од страна на 
друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со На-
редбата за конечно утврдување на месечните парични из-
носи на личната'инвалиднина, на семејната инвалиднина 
и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за 
нега и помош од страна друго лице и на ортопедскиот до-
даток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), 
се зголемуваат според порастот на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за првите четири месеци 1989 година во однос 
на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 1989 година изне-
суваат: 

1) личната инвалиднина 
Група Динари 
I . . 2.174.300 
I I 1.575.730 
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Динари 
II I 1.192.130 
I V 880.380 
V 626.87Q 
V I 338,540 
VI I \ 262870 
VIII 126.760 
I X 94.590 
X 63.940 
2) семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-

валиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалиднина 

(член 36 став 2 од Законот за основните 
права на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци) 141.560 

- за еден корисник на семејна инвалиднина 
што тоа право го остварува како член на 
семејството на паднат борец (член 36 став 
3 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на падна-
тите борци) 283.0^0 

- зголемената семејна инвалиднина (член 
39 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на падна-
тите борци) 754.930 

3) додатокот 34 нега и помош од страна на друго ли-
це: 

- за прв степен L864 020 
- за втор степен 1.433.960 
- за трет степен 1.003.880 
4) ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 629.010 
- за втор степен 480.070 
- за трет степен . . . , 309.200 
- за четврти степен 149.600 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 

Бр. 1364 
30 јуни 1989 година 
белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гачнќ, с. р. 

657, 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот ?а основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 194!" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителиа и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лисг на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашања и социјална политика издава 

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

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

јаното месечно парично примање според Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска споменица 
194Р и Законот за основните права на борците од Шпан-
ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно 
утврдување на височината на основот за определување на 
постојаното месечно парично примање за 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според 
порастот на просечниот месечен личен доход во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за првите 
четири месеци 1989 година во однос на 1988 година за 
202,6% и од I јануари 1989 година изнесува 1?516.040 дина-
ри. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Служен лист на СФРЈ“, 

5/1 Бр. Ј 367 
28 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

Прашања и социјална 
политика, 

^ ^ Радиша Гачкќ, с, р. 

658 . 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/35), сојузниот секретар за труд, здравство, бо-
речки прашања и социјална политика издава 

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

ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1939 ГОДИНА 
К Височината на осззовот за определување т бореч-

киот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдува-
на на основот за определување на боречкиот додаток за 
1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголе-
мува според порастот на просечниот месечен личен доход 
Во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
првите четири месеци 19в9 година во однос на 1988 година 
за 202,6% и од I јануари 1989 година изнесува 1,516.040 ди-
нари. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен /шст па СФРЈ“. 

5/1 Бр. Ј356 
28 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гѕчиќ, с. р . 

659 . 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), соју имет секретар за труд, здрав-
ство, боречки прашан?а и социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈА-
НОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГО-

ДИНА 
1, Височината на постојаното месечно парично при-

мање според Законот за основните крава на лицата одли-
кувани со Орденот на народен херој, ут врдена со Наредба-
та за конечно утврдување на височината на постојаното 
парично примање за 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на про-
сечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за првите четири месеци 1989 
година во однос на 1988 година за 202,6% и од 1 јануари 
1989 година изнесува 1,516.040 динари. 

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

5/1 Бр. 1365 
28 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за труд, здравство, боречки 

прашања и социјална 
политика, 

Радиша Гаќине, с. р. 
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660. 
Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89) Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
КАМАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И 

НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплату-
вање и плаќање на каматата на Народната банка на Југо-
славија, на народните банки на републиките и на народни-
те банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 37/89), по точка 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. По исклучок од одредбата на точка 2 став 2 од 
оваа одлука, на определени кредити од примарната еми-
сија дадени на банките, почнувајќи од 1 јули 1989 година, 
народните банки наплатуваат камата, и тоа: 

- на кредитите за производство на пченица, пченка, 
сончоглед, соја, маслодајна репка, маслинки, шеќерна реп-
ка, оризова арпа и тутун од родот на 1989 година - најдоц-
на во роковите за враќање на кредитите што банките им 
ги дале на крајните корисници за тие намени, утврдени во 
точка 14 на Одлуката за условите за давање на реесконтни 
кредити на банките во 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/89), 
ч - на кредитите за сезонски залихи на пченица, пченка, 
маслодајни култури - сурово масло за јадење, шеќерна 
репка - шеќер, оризова арпа - ориз и тутун - во соглас-
ност со динамиката на намалувањето на кредитите за тие 
залихи, а најдоцна во роковите за враќање на кредитите 
што банките им ги дале на крајните корисници за тие на-
мени утврдени Во точка 17 на Одлуката за условите за да-
вање на реесконтни кредити на банките во 1989 година." 

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

О. бр. бб 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

661-
Врз осноа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 

точка 2 и член 80 став 1 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. 34/89), 
во согласност со одредбите на Одлуката за целите и зада-
чите на заедничката монетарна политика и на заедничките 
основи на кредитната политика во 1989 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 38/89), советот на гувернерите 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВА-
ЊЕ НА РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 

1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за давање на реесконтни 

кредити на банките во 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 40/89), во точка 6 став 1 во одредбата под 12 по 

зборот: „живина“ се бришат зборовите: „(пилиња, гуски, 
ђатки и мисирки)". 

Во точка 14 став 1 по зборот: „пченица“ се бришат 
зборовите: „(меркантилна и семенска)", по зборот: „пчен-
ка“ се бришат зборовите: „(меркантилна и семенска)", а 
по зборот: „сончоглед“ се бришат зборовите: „(мерканти-
лен и семенски)". 

Во точка 14 ставот 3 се брише. 
Во точка 16 став I по зборот: „живина“ се бришат 

зборовите: „(пилиња, гуски, патки и мисирки)". 
Во точка 17 став 1 во одредбата под 1 и под 2 се бри-

ше зборот: „меркантилна". 
Во точка 17 став 2 одредбата под 2 се брише. 
Во точка 19 став 1 по зборот: „резерви“ се брише збо-

рот: „меркантилна", а по зборовите: „масло за јадење“, се 
бришат зборовите: „меркантилна и семенска“. 

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

О. бр. 67 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

662. 
Врз основа на член 6 од Општествениот договор за 

измени и дополненија на Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување на од-
носите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот 
одбор за следење на спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, објавува 

П О К А З А Т Е Л И 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛ-
БАТА НА ДОХОДОТ И НА ДОБИВКАТА ЗА ПЕРИО-

ДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА 
1. Планираниот просечен месечен бруто личен доход 

по работник во стопанството на СФРЈ изнесува 2,710.000 
динари. 

2. Планираните појдовни големини на стапките на 
акумулативноста на ниво на стопанството на СФРЈ, на 
стопанските области и на гранките на дејности изнесува-
ат:. 

Шифра 
на НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА 1-V189 
дејноста 

ВКУПНО СТОПАНСТВО 3,95 
01 ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО 4,44 
0101 Електростопанство 1,30 
0102 Производство на јаглен 2,00 
0103 Преработка на јаглен 0,01 
0104 Производство на нафта и гас 2,14 
0105 Производство на нафтени деривати 6,02 
0106 Производство на железна руда 0,03 
0107 Црна металургија 1,92 
0108 Производ. на руди на обоени метали 4,15 
0109 Производство на обоени метали 5,54 
0110 Преработка на обоени метали 5,70 
0111 Производство на неметали 2,78 
0112 Преработка на неметали 7,07 
0113 Металопреработувачка дејност 5,96 
0114 Машиноградба 6,69 
0115 Производство на сообраќајни средства 5,08 
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Шифра 
на 
дејноста 

НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА I-VI 89 

0116 Бродоградба 7,50 
0117 Произв. на ел. маш. и апарати 9,40 
0118 Произв. на хем. производи 7,66 
0119 Преработка на хемиски производи 10,29 
0120 Произв. на камен и песок 3,61 
0121 Произв. на градеж, материјали 3,07 
0122 Произв. на режана граѓа и плочи 7,10 
0123 Произв. на фин. произв. од дрво 5,63 
0124 Произв. и прераб. на хартија 6,40 
0125 Произв. на предива и ткаенини 6,22 
0126 Произв. на тот. текст, производи 7,30 
0127 Произв. на кожа и крзно 6,50 
0128 Произв. на кожни обувки и галантерија 3,97 
0129 Преработка на каучук 9,16 
0130 Произв. на прехранбени производи 3,23 
0131 Производство на пијачки 1,81 
0132 Производство на добиточка храна 4,87 
0133 Производ, и преработка на тутун 3,92 
0134 Графичка дејност 5,14 
0135 Доработка, прераб. и произв. на сур. од 

13,95 отпад 13,95 
0139 Производство на разни производи 12,38 
02 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО 1,09 
03 ШУМАРСТВО 2,89 
04 ВОДОСТОПАНСТВО 0,71 
05 ГРАДЕЖНИШТВО 3,59 
06 СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 3,12 
0601 Железнички сообраќај 0,07 
0602 Поморски сообраќај 8,76 
0603 Речен и езерски сообраќај 1,27 
0604 Воздушен сообраќај 2,56 
0607 Цевоводен транспорт 2,50 
0609 ПТТ сообраќај 3,10 
07 ТРГОВИЈА 9,66 
08 УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 1,29 
09 ЗАНАЕТЧИСТВО 8,48 

П. бр. 1631/1 
6 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Координациониот одбор, 

д-р Марјан Рожич, с. р. 

663. 
Врз основа на член 84 точ. 1 до ^ од Законот за смет-

ководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89 и 35/89), 
Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува 

К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-
ТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО ЈУНИ 1989 
ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 

ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 
1. Месечниот коефициент на растежот на цените на 

производителите на индустриски производи во јуни во од-
нос на мај 1989 година е 0,304. 

2. Коефициентот на растежот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на годи-
ната до крајот на јуни е 2,643. 

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на це-
ните на производителите на индустриски производи од 
почетокот на годината до крајот на јуни е 0,240.в 

Бр. 001-2800/1 
5 јули 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика, 

д-р Драгутин Трпковиќ, с. р. 

664. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собра-

нието на СФРЈ, Собранието на СР Босна и Херцеговина, 
Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Слове-
нија, Собранието на СР Србија, Собранието на САП Вој-
водина, Собранието на САП Косово, Саборот на СР 
Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Сојузот на само-
управните интересни заедници за патишта на Југославија 
Самоуправната интересна заедница за магистрални па-
тишта на СР Босна и Херцеговина, Самоуправната инте-
ресна заедница за патишта на СР Македонија, Заедницата 
за патишта на Словенија, Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за патишта на СР Србија, Самоуправан-
та интересна заедница за патишта на САН Војводина, Са-
моурпавната интересна заедница за магистрални и регио-
нални патишта на САП Косово, Самоуправната интерес-
на заедница за патишта на СР Хрватска и Републичката 
самоуправна интересна заедница за патишта на СР Црна 
Гора, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ, РЕ-

КОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ПАТИШТА 

Член 1 
Тргнувајќи од развојната политика во областа на со-

обраќајот утврдена со Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1986 до 1990 година и Долгорочната про-
грама за економска стабилизација во областа на сообраќа-
јот, учесниците на овој општествен договор (во натамош 
ниот текст: Договорот) ги утврдуваат изворите на сре/ 
ства за одржување, реконструкцјиа и изградба на пати;/ 
та. 

Член 2 
Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамки-

те на своите права и должности, ќе преземаат мерки за 
обезбедување на поголемо учество на директните корис-
ници на патиштата во покривањето на трошоците за про-
ста репродукција на патиштата заради зачувување на по-
стојната патна мрежа и безбедно одвивање на сообраќајот. 

Собранијата на републиките и собранијата на авто-
номните покраини, како учесници на овој договор, се сог-
ласни дека со своите прописи ќе предвидат под проста 
репродукција на патиштата да се подразбира тековното и 
инвестиционото одржување со кое се обезбедува зачувува-
ње на проектираната состојба на патот. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамки-

те на своите права и должности, ќе преземат мерки сред-
ствата за проста репродукција на патиштата да се обезбе-
дат од приходите што се остваруваат од единствениот 
надомест за патишта што се пресметува и наплатува кон 
цената на нафтените деривати од надоместите што ги пла-
ќаат корисниците на патиштата. 

Под надомести што ги плаќаат корисниците на па-
тиштата од став 1 на овој член се подразбираат: 

1) надоместот на друмските моторни и приклучни 
возила што се плаќа при регистрацијата на тие возила; 

2) надоместот за вонредна употреба на патиштата 
(вонреден превоз); 

3) посебниот надомест за употреба на определен пат 
или негов дел (патарина); 

4) надоместот на странските друмски моторни вози-
ла; 

5) надоместот за користење на земјиште; 
6) надоместот за патиштата што се плаќа во годишен 

износ за друмските возила кои за погон не користаат бен-
зин и дизел-гориво, туку други видови енергија. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни да се воведе 

единствен надомест за патиштата Што се пресметува и на-
платува кон цената на нафтените деривати во форма на 
стапка која се засметува на основицата што ја сочинува 
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производителската цена зголемена за зависните трошоци 
^учеството за покритие на трошоците на прометот на ма-
ло, а што не може да биде помала од 47% кај бензинот од-
носно 54% кај дизел-горивото. 

Член 5 
Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамки? 

те на своите права и должности, ќе преземат мерки за 
обезбедување средства за проста репродукција на патиш-
тата. 

Самоуправните интересни заедници за патишта се 
согласни дека, во рамките на Сојузот на самоуправните 
интересни заедници за патишта на југославија, ќе утврдат 
единствена методологија врз основа на која ќе ги утврду-
ваат ставдардите на тековното и инвестиционото 
одржување на патиштата. 

Член 6 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на Договорот, се сог-
ласни, во рамките на своите права и должности, да презе-
мат мерки, за друмските возила што за погон не користат 
бензин и дизед-гориво, туку други видови енергија, да се 
утврди посебен надомест во годишен паушален износ чи-
јашто височина ќе се утврдува врз основа на просечната 
годишна помината километража на одделни категории 
возила, а ќе се наплатува при регистрацијата на возилата. 

Член 7 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на овој договор, ќе пре-
земат мерки и активности прашањето за надоместот за па-
тиштата на друмските моторни и приклучни возила да го 
уредуваат собранијата на самоуправните интересни заед-
ници за патишта на републиките и автономните покраи-
ни, со претходно давање мислење од извршните совети. 

Самоуправните интересни заедници за патишта на 
републиките и автономните покраини, како учеснички на 
Договоров се согласни дека во рамките на собранието на 
Сојузот на самоуправните интересни заедници за патишта 
ца Југославија ќе го утврдуваат најнискиот износ на надо-
местите за патишта од став 1 на овој член и дека тие надо-
мести ќе ги валоризираат најмалку еднаш годишно во сог-
ласност со движењето на цените на производите и услуги-, 
те, врз основа на податоците на Сојузниот завод за статис-
тика. 

Самоуправните интересни заедници за патишта на 
републиките и автономните покраини се согласни надо-
местот за патишта на друмските моторни и приклучни 
возила, што се плаќа при нивната регистрација, да се ут-
врдува врз основа ца следните најниски односи: 

1. Патнички возила - 900 cm3 , , . . . . , . . . , , . , 1,00 
901 - 1330 cm3 , . .1 ,92 
1351 - 1800 cm3 2,84 
1Ѕ01 - 2500 cm3 5,60 
2501 -3150 cm3 8,36 
3151- cm3 . . . . . 1 1 , 1 2 

2. Мотоцикли - 125 cm3 . . , 0,35 
126 -250 cm3 0,63 
251 -500 cm3 , 0,82 
501 -1000 cm3 1,18 
1001- ,. . .1,18 

3. Товарни возила 
а) камиони, камионети, комби 
I kN 2,56 
3 kN 7,52 
5 kN 14,34 
7 k N . . . 21,15 
II kN 33,20 
15 kN 60,80 

4. Автобуси, комбибуси 
9 седишта 3,39 
30 седишта 11,12 
45 седишта 16,64 
(по седиште) , . , , . . . 0,37 

'5. Работни возила 
по ѕозило . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,33 

6. Приклучни возила: 
а) товарни приколки 
1 kN 1,66 
3 kN 4,97 
5 kN “ . . . 9,60 
7 kN 14,24 
10 kN 21,86 
б) автобуски приколки 
9 седишта 2,59 
30 седишта 8,64 
45 седишта 12,96 
(по седиште) 0,10 
в) работни приколки 0,48 

7. Влечни возила 
а) трактори 
- 20 kW 1,00 
21 - 30 kW 1,28 
31 - 4 7 kW 1,55 
4 8 - k W 1,92 

б) влекачи 
7 kN 20,80 
10 kN - 25,10 
15 kN 38,90 
20kN 54,54 
26 kN 75,52 

8. Специјални возила 
по возило 9,96 

Член 8 
Самоуправните интересни заедници за патишта на 

републиките и автономните покраини, како учеснички на 
Договорот, се согласни дека ќе склучат самоуправна спо-
годба во рамките на Сојузот на самоуправните интересни 
заедници за патишта на Југославија, со која ќе ја утврдат 
единствената височина на надоместите за вонредна упот-
реба на пат (вонреден превоз) и најнискиот износ на посеб-
ните надомести за употреба на определени патишта или 
на нивни делови и дека со таа самоуправна спогодба ќе 
предвидат обврска за усогласување на височината на тие 
надомести со движењето на цените на производите и услу-
гите, врз основа на податоците од Сојузниот завод за ста-
тистика. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни дека, во рамки-

те на своите права и должности, ќе преземаат мерки сред-
ствата за проширена репродукција на патиштата да се 
обезбедуваат од следните извори: 

1) остварените приходи од единствениот надомест за 
патишта што се пресметува и наплатува кон малопро-
дажната цена на бензинот и на дизел-горивото во проме-
тот; 

2) самоуправно здружените.средства; 
3) самопридонес^^ на граѓаните; 
4) средствата на општествено-политичките заедници; 
5) домашните и странските кредити; 
б) средствата од заеднички вложувања; 
7) други извори. 
Собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини, како учесници на овој договор, се сог-
ласни дека со своите прописи ќе предвидат под прошире-
на репродукција на патиштата да се подразбира изградба-
та и реконструкцијата на патиштата. 

Член 10 
Учесниците на овој договор се согласни, во рамките 

на своите права и должности, да преземат мерки со кои ќе 
се обезбеди единствениот надомест за патишта што се 
пресметува и наплатува кон малопродажната цена на ди-
зел-горивото да се зголеми така што да се изедначи со 
единствениот надомест за патиштата што се пресметува и 

' наплатува кон малопродажните цени на моторниот бен-
зин изразени во динари по литар. 

Член П 
Измените и дополненијата на овој договор се вршат 

по постапката според која е склучен овој договор. 
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Член 12 
Овој договор се смета како склучен кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на учесниците. 

За Собранието на СФРЈ, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

За Собранието на СР Босна if Херцеговина, 
Триво Мариновиќ, с. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Андреј Токарев, с. р. 

За Собранието на СР Словенија, 
Милан Јеленц, с. р. 

За Собранието на СР Србија, 
Крста Аврамови!?, с. р. 

За Собранието на САП Војводина, 
Јанош Мајор, с. р. 

За Саборот на САП Косово, 
Хисен Бериша, с. р. 

За Собранието на СР Хрватска, 
д-р Иван Бриелиќ, с. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Јован Михаиловиќ, с. р. 

За Сојузот на СИЗ-овите за патишта на 
Југославија, 

Викентие Капларевиќ, с. р. 

За СИЗ за магистрални патишта на СР 
Босна и Херцеговина, 

Јосип Лапо, с. р. 
Ч 

За СИЗ за патишта на СР Македонија, 
Стевица Божиноски, с. р. 

За Заедницата за патишта на Словенија, 
Кристина Славич, с. р. 

За Републичката СИЗ за патишта на СР 
Србија, 

Миленко Гвозденовиќ, с. р. 

За СИЗ за патишта на САП Војводина, 
м-р Авдуи Чувардиќ, с. р. 

За СИЗ за магистрални и регионални 
патишта на САП Косово, 

Ќерим Ќерими, с. р. 

За СИЗ за патишта на СР Хрватска, 
Љубо Трго, с. р. 

За Републичката СИЗ за патишта на СР 
Црна Гора, 

Дејан Дробњак, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТИ НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ЧЛЕН 12 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА 
ДРУМОВИТЕ И ЧЛЕН 2 СТАВ 1 ТОЧКА 10 ОД ЗАКО-
НОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОС-
ТИ СО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА 

НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
1. „Цесте-Загреб" - Работна организација за 

одржување на друмовите и улиците на град Загреб, во За-
греб, поднесе до Уставниот суд на Југославија предлог за 
оценување на спротивност на одредбите на член 12 од За-

конот за друмовите („Народне новине“, бр. 29/84,47/86 и 
24/87) и член 2 став 1 точка 10 од Законот за комуналните 
дејности („Народне новине“, бр. 15/79 и 18/79) со одред-
бите на член 13 став 1 и член 10 став 1 од Законот за осно-
вите на безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88). 

Работната организација „Цесте-Загреб" смета дека 
оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска 
се во спротивност со Законот за основите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, поради тоа што од тие од-
редби, по нејзиното мислење, произлегува дека сите улици 
во населбите не спаѓаат во јавни патишта, како што е тоа 
со тој сојузен закон пропишано. 

2. Со оспорената одредба на член 12 став 1 од Зако-
нот за друмовите е пропишано дека улиците во градот 
или во друго населено место, со функција на магистрален, 
регионален или локален друм се сметаат, во смисла на тој 
закон, како магистрален, регионален односно локален 
друм, а со одредбата на член 2 став 1 точка 10 од Законот 
за комуналните дејности е пропишано дека во комунална 
дејност спаѓаат уредувањето и одржувањето на друмови-
те, улиците, плоштадите и патиштата. 

3. Со одредбата на член 281 став 1 точка 11 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата, преку сојузни-
те органи, ги уредува основите на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата. 

Со одредбите на член 13 од Законот за основите на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата е пропишано де-
ка мрежата на јавните патишта, зависно од нивното оп-
штествено и стопанско значење, ја сочинуваат магистрал-
ните, регионалните и локалните патишта, како и улиците 
во населбите, а со одредбата на член 10 став 1 точка 2 од 
тој закон е пропишано кое значење го има поимот ,Јавен 
пат“, кој е употребен во тој закон. 

По оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспо-
рените одредби од наведените закони на СР Хрватска, ка-
ко ниту со другите одредби на тие закони, не е пропиша-
но, ниту тоа од нив произлегува, дека улиците во населби-
те не се јавни патишта. Со оспорените и со други одредби 
од наведените закони на СР Хрватска не се пропишани 
какви и да било технички и други нормативи за изградба и 
одржување на улиците во населбите што се од значење за 
безбедноста на сообраќајот, што би им биле спротивни на 
нормативите што за тие патишта се утврдени со Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

За оценување дали оспорените одредби од наведени-
те закони на СР Хрватска се во спротивност со Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, по 
сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, е битно дали 
со тие одредби условите во поглед на обезбедувањето си-
гурност во сообраќајот што мораат да ги исполнуваат 
улиците во населбите се уредени поинаку отколку што тие 
се уредени со наведениот сојузен закон, а не тоа дали со 
оспорените одредби од наведените закони на СР Хрватска 
е утврдено дека изведбата и одржувањето на сите или на 
одделни улици спаѓаат во комунална или некоја друга деј-
ност, односно дека изградбата и одржувањето на опреде-
лени улици спаѓаат во една, а на определени улици во дру-
га дејност, и дали улиците во населбите се уредени со од-
редбите на еден или со одредбите на два или повеќе зако-
ни. 

Тргнувајќи од TO2I сфаќање и од изложената 
содржина на оспорените одредби од наведените закони на 
СР Хрватска, Уставниот суд на Југославија не најде дека 
тие се во спротивност со Законот за основите на безбед-
носта на сообраќајот на патиштата. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 15 
февруари 1989 година, без одржување на јавна расправа, 
донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на „Цесте-Загреб", од Загреб, 

да се утврди дека одредбите на член 12 од Законот на СР 
Хрватска за друмовите и член 2 став 1 точка 10 од Законот 
на СР Хрватска за комуналните Дејности се во спротив-
ност со Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата. ^ 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ и су-
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дни: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, 
м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер Иб-
рахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко 
Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав СТИЈОВИЌ И Душан 
Штрбац. 

Уставен суд на Југославија 
У бр. 242/86 
15 февруари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛ. 17, 22, 35 и 36 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИС-
ТРАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОЈКАШКИОТ СОЈУЗ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Академскиот одбојкашки клуб „Младост-Монтер" 

и Одбојкашкиот клуб „Вијадукт" во Загреб, поведоа пред 
Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на 
уставноста на одредбите на чл. 17, 22, 35 и 36 од Правил-
никот за регистрација на основните организации и на чле-
новите на ОдбоЈкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октом-
ври 1987 година. 

2. Предлагачите сметаат дека оспорените одредби на 
наведениот правилник, со кои е уредено правото на клу-
бот на надомест за преминување на играчи во друг клуб и 
обврската на играчот во моментот кога ќе наполни 18 го-
дини старост %да потпише договор со матичниот клуб, со 
кој се обврзува дека ќе биде член на клубот определено 
време и дека во тоа време ќе се натпреварува за клубот, не 
се согласни со Уставот на СФРЈ. 

2. Со оспорените одредби на наведениот правилник е 
уредено дека член на клубот може да го промени клубот 
доколку поминал четири години по полнолетството во до-
тогашниот клуб, или пократко време по спогодба со клу-
бот, како и преодниот рок во кој се врши промена на член-
ството (член 17); промена на членството во клубовите на 
сојузен, како и на понизок степен на натпреварување, 
може да се врши со обесштетување кое согласно го ут-
врдуваат клубовите меѓу себе, врз основа на критериумите 
што секоја година ги утврдува Претседателството на Од-
бојкашкиот сојуз на Југославија (член 22); врвните спор-
тисти на Првата сојузна лига сите права и обврски со сво-
ите клубови ги регулираат со меѓусебен договор, во кој се 
утврдува обврската за останување во клубот определено 
време, кое не може да биде пократко од една година, ниту 
подолго од четири години (член 35); и дека играчите до 18 
години, доколку имаат склучен договор со клубот за меѓу-
себните права и обврски (договор за стипендирање и сл.), 
можат да го променат клубот секоја година во преодниот 
рок, од 1 до 10 јули (член 36). 

3. Одбојкашкиот сојуз на Југославија во одговорот на 
предлогот за поведување постапка за оценување на устав-
носта на оспорените одредби од наведениот правилник на-
веде дека при донесувањето на тој правилник тргнуваше и 
од ставовите и оцените на Уставниот суд на Југославија 
заземени при одлучувањето за идентични одредби од 
слични самоуправни акти на другите спортски организа-
ции и дека на тој начин го усогласи наведениот правилник 
со Уставот на СФРЈ. Во одговорот, понатаму, истакна де-
ка од оспорените одредби на наведениот правилник не 
произлегува дека односите меѓу клубот и играчот се уре-
дени на штета на играчот, туку дека тие односи се заснова-
ат врз основа на обврските што заемно ги презеле и клу-
бот и играчите односно дека нивните меѓусебни односи 
спогодбено се уредени. Поради тоа Одбојкашкиот сојуз на 
Југославија смета дека оспорените одредби на наведениот 
правилник се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

4. Со одредбата на Оддел IV став 10 од Основните на-
чела на Уставот на СФРЈ е утврдено дека работните луѓе 
и граѓаните слободно се здружуваат по општествени орга-

низации и здруженија на граѓани, како составен дел на по-
литичкиот систем, заради остварување и усогласување на 
своите интереси и самоуправни права во согласност со оп-
штите интереси на социјалистичкото општество и заради 
вршење на определени општествени работи и развивање 
на разновидни активности, а со одредбата на член 167 став 
1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека е загарантирана 
слободата на здружување. 

Со одредбата на член 153 став 2 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека слободите и правата на човекот и граѓани-
нот се ограничени само со еднакви слободи и права на 
другите и со интересите на социјалистичката заедница ут-
врдени со Устав, а со одредбата на член 154 став 1 од Ус-
тавот на СФРЈ е утврдено дека граѓаните се еднакви во 
правата и должностите, без оглед на општествената по-
ложба. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека со одред-
бата на член 17 став 2 од наведениот правилник, со која 
играчите се обврзуваат со денот на стекнувањето полно-
летство да склучат договори со матичниот клуб доколку 
не презеле обврска дека ќе останат во клубот (договор за 
стипендирање и сл.), им се ускратува на играчите правото 
на слобода на избор на клубот во кој ќе го продолжат нат 
преварувањето. Бидејќи натпреварувањето е еден од ос-
новните мотиви за здружување на играчите во клубови, по 
оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорената 
одредба на наведениот правилник е нарушено начелото на 
слобода на здружување и начелото на еднаквост на граѓа-
ните во правата и должностите, утврдени со Уставот на 
СФРЈ. Поради тоа Уставниот суд на Југославија смета де-
ка оспорената одредба на наведениот правилник не е сог-
ласна со Уставот на СФРЈ. 

Уставниот суд на Југославија не наоѓа дека другите 
оспорени одредби на наведениот правилник, со кои е ут-
врдено дека клубовите имаат право на парични давања и. 
побарувања по основ на преминување на играчи во друг 
клуб, и дека тие давања го опфаќаат износот на стипенди-
јата за школување или усовршување на играчите, износот 
на додатокот за'спортско усовршување на играчите, изно-
сот на посебниот надомест за вложените средства за реша-
вање на станбениот проблем на играчите и др., се несог-
ласни со Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, член 35 и член 36. ст. 2 и 3 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 9 мај 1989 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува одредбата на член 17 став 2 од Правил-

никот за регистрација на основните организации и на чле-
новите на Одбојкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октом-
ври 1987 година. 

2. Се одбива предлогот на Академскиот одбојкашки 
клуб „Младост-Монтер" и на Одбојкашкиот клуб „Вија-
дукт" во Загреб за оценување на уставноста на оспорените 
одредби на член 17 ст. 1 и 3, чл. 22,35 и 36 од Правилникот 
за регистрација на основните организации и на членовите 
на Одбојкашкиот сојуз на Југославија, од 10 октомври 
1987 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен лист на 
СФРЈ“. 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: д-р Бранислав Ивановиќ, претседател на Ус-
тавниот суд на Југославија, и судиите: Хрвое Бачиќ, 
Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Малов-
ски, д-р Александар Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче 
Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У бр. 275/88 
9 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

наЈугославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИ-
ТЕ НА ТОЧКА Б ОД ЦЕНОВНИКОТ ЗА БАЖДАРЕЊЕ 
И ЗАМЕНА НА ВОДОМЕРИ, ЗА ПОПРАВКА НА ВО-
ДОВОДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ДРУГИ УСЛУГИ 
НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОМУНАЛНИ 

И ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ 
„ПАРАЌИН" - ООЗТ „ВОДОВОД“ 

1..По повод иницијативата на Милија Петровиќ, од 
Параќин, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оценување на законитоста на одредбата на точка Б од Це-
новникот за баждарење и замена на водомери, за поправка 
на водоводните инсталации и за други услуги на Работна-
та организација за комунални и занаетчиски услуги „Па-
рафин“ - ООЗТ „Водово" од 23 јуни 1986 година, бидејќи 
оцени дека основано се поставува прашањето дали оспо-
рените одредби се во согласност со одредбата на член 41 
став 1 од Законот за мерните единици и мерилата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), бидејќи со тие одред-
би е пропишано трошоците за редовно баждарење да ги 
поднесува сопственикот односно корисникот на водоме-
рот, а не организацијата што ја продава водата. 

2. Со оспорените одредби на наведениот ценовник е 
утврдена обврска за корисниците и за сопствениците на 
водомери да плаќаат надомест за баждарење на водомери-
те. 

Со одредбата на член 41 став 5 од Законот за мерните 
единици и мерилата е пропишано за периодичниот пре-
глед на водомерите да се грижат организациите на 
здружен труд што ја продаваат водата без оглед на тоа кој 
е имател на водомерот. 

3. Работната организација за комунални и занаетчис-
ки услуги „Параќин" - ООЗТ „Водовод“, во одговорот на 
решението на Уставниот суд на Југославија за поведување 
постапка, наведе дека оспорената одредба на наведениот 
ценовник не е изменета поради тоа што надлежниот оп-
штински орган не дозволи трошоците за баждарење на во-
домерот да се засметуваат во цената на водата. 

4. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, 
со одредбата на член 41 став 5 од Законот за мерните еди-
ници и мерилата е утврдена обврска на организациите на 
здружен труд што ја продаваат водата да ги поднесуваат 
трошоците за баждарење и затоа оспорената одредба на 
наведениот ценовник, со која е пропишано трошоците за 
баждарење да ги поднесуваат корисниците и сопственици-
те на водомери, е во спротивност со таа одредба на Зако-
нот за мерните единици и мерилата. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 17 мај 1989 година, врз основа на член 375 од 
Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија, едногласно донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на точка Б од Ценовникот 

за баждарење и замена на водомери, за поправка на водо-
водни инсталации и за други услуги на Работната органи-
зација за комунални и занаетчиски услуги „Параќин" 
ООЗТ „Водовод“. 

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ -
и во Работната организација за комунални и занаетчиски 
услуги „Парафин“. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во состав: претседател на Судот Душан Штрбац и судии-
те: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, 
м-р Крсте Человски, д-р Александар Фира, д-р Омер Иб-
рахимагиќ, д-р, Бранислав Ивановик, Димче Козаров, д-р 
Иван Крисган, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Ми-
лосав Стијовиќ. 

У бр. 171/88 
17 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија 
Душан Штрбац, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ 
1. Работната организација „Металопрерађивачка ин-

дустрија МИО“, од Ќуприја, и Работната организација за 
внатрешна трговија „Металсервис“ - Основна организа-
ција на здружен труд „Крагуевац", од Крагуевац, подне-
соа предлог до Уставниот суд на Југославија за оценување 
на уставноста на Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства за бруто 
лични доходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88). 

Овластените предлагачи сметаат дека наведениот за-
кон Не е согласен со Уставот на СФРЈ поради тоа што со 
тој закон се нарушува начелото за распределба според 
трудот и што, по нивното мислење, наведениот закон има 
повратно дејство. 

2. Со оспорениот закон е пропишано леќана корис-
ниците на општествени средства привремено им се огра-
ничува располагањето со дел од општествените средства 
за исплата на бруто личните доходи за 1988 година, а тоа 
ограничување е утврдено на тој начин што за опреелени 
пресметковни периоди е утврден процентот на зголемува-
њето кој се става во однос со исплатените лични доходи 
во определениот пресметковен период од претходната 
1987 година. 

Со одредбите на член 11 од оспорениот закон е про-
пишано дека корисникот на општествени средства ќе ги 
намали бруто личните доходи до крајот на пресметковни-
от период за износот на повеќе исплатените бруто лични 
доходи во однос на ограничувањето утврдено со тој закон. 

3. Со одредбата на член 267 став Ј алинеја 3 од Уста-
вот на СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон може, кога е 
тоа неопходно заради спречување и отстранување на пого-
леми растројства во стопанството, да се пропише привре-
мена забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка од страна на организации на 
здружен труд, самоуправни интересовни заедници и други 
самоуправни организации и заедници. 

.Со одредбите на член 211 ст. 1 и 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека законите и другите прописи и оп-
шти акти на органите на општествено-политичките заед-
ници не можат да имаат повратно дејство и дека само со 
закон може да се определи одделни негови 'одредби, ако 
тоа го бара општиот интерес, да имаат повратно дејство. 

Тргнувајќи од одредбата на член 267 став 1 алинеја 3 
од Уставот на СФРЈ, по оцената на Уставниот суд на Југо-
славија, со сојузен закон можеше да се пропише привреме-
на забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка заради отстранување на поголе-
ми растројства во стопанството. 

Со наведениот закон пропишаното ограничување на 
личните доходи, по оцената на Судот, нема повратно деј-
ство, бидејќи конечна пресметка на личните доходи се 
врши при утврдувањето на завршната сметка, како што е 
тоа пропишано со одредбите на член 135 од Законот за 
здружениот труд и со другите прописи со кои е уреден на-
чинот на пресметка на личните доходи. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 22 
март 1989 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на 

Законот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства за бруто лични доходи 
не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Бранислав Ивановиќ 
и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, 
Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Александар 
Фира, д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван 
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Кристан, Бељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав 
Стијовиќ и Душан Штрбац. 

У-бр. 249/88 и У-262/88 
22 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија 
д-р Бранислав Ивановиќ, с р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законов за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НО ПЛАНИРАЊЕ 

. За советник на генералниот директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува м-р Муха-
мет Садику, досегашен советник на член на Сојузниот из-
вршен совет. 

С. п. п. бр. 797 
8 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За помошник на директорот на Сојузната управа за 
царини се назначува Стојан Караџиќ, досегашен помош-
ник на директорот на таа управа. 

С. п. п. бр. 798 
8 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
За помошник на директорот на Сојузната управа за 

царини се назначува Радомир Воиновиќ, досегашен начал-

Петок, 14 јули 1989 

ник на Одделението за финансиско-материјални работи во 
таа управа. 

С. п. п. бр. 799 
8 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

628. Закон о измени на Законот за утврдување на 
вкупниот обем на расходите на Буџетот на фе-
дерацијата за 1989 година 1061 

629. Закон за привремени мерки за измени и допол-
ненија на Законот за покритие на курсните раз-
лики по определени странски кредити 1061 

630. Закон за привремени мерки за условите и начи-
нот на обезбедување средства во 1989 година и 
на користење на средствата за покритие на раз-
ликата во цената, курсните разлики и каматите 
настанати по основ на увозот на нафта и за по-
критие на курсните разлики за Југословенскиот 
нафтовод 1062 

631. Закон за привремени мерки за регресот на дел 
од каматата на кредитите што во 1989 година 
се користат за намени во рамките на седек-
тивната програма во земјоделството 1063 

632. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансирање на федерацијата 1065 

633. Закон за измени и дополненија на Законот за 
оданочување на производи и услуги во проме-
тот 1065 

634. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување средства за регрес на вештач-
ки ѓубрива, средства за заштита на растенијата 
и квалитетно сортно семе 1066 

635. Закон за измени на Законот за посебните давач-
ки при увозот на земјоделски и прехранбени 
производи 1067 

636. Закон за измени и дополненија на Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство 1067 

637. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување и користење на средствата за 
поттикнување на технолошкиот развој на Југо-
славија 1068 

638. Закон за измена на Законот за утврдување на 
изворите на средства за финансирање на сојуз-
ните стоковни резерви 1069 

639. Закон за обезбедување средства за регрес на 
дел од каматата според одредбите на член 6 од 
Општествениот договор за остварување на по-
литиката на најбрз развој на САН Косово во 
периодот од 1986 до 1990 година 1069' 

640. Закон за измени и дополненија на Законот за 
условите и начинот на обезбедување дел од сред-
ствата за вршење на железничкиот товарен со-
обраќај помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Народна Социјалис-
тичка Република Албанија за 1989 година 1070 

641. Закон за обезбедување средства за основачкиот 
влог на федерацијата во Југословенската банка 
за меѓународна економска соработка 1070 

642. Закон за обезбедување средства за финансира-
ње на работите и задачите на сојузните органи 
и организации во пописот на населението, до-
маќинствата, становите и земјоделските сто- ' 
панства во 1991 година 1071 

643. Одлука за утврдување на височината на регре-
сот за вештачки ѓубрива, средства за заштита 
на растенијата и квалитетно сортно семе за пе-
риодот од 1 јули до 31 декември 1989 година - 1071 
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Стран; 
644. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за утврдување на средствата за поттикнување 
на технолошкиот развој на Југославија за 1989 
година 1071 

645. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за заедничката девизна политика и за проекци-
јата на платниот биланс на Југославија за 1989 
година 1072 

646. Уредба за условите за давање кредити на гра-
ѓаните - 1073 

647. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за содржината на одделни позиции и 
за начинот на составување на билансот на сос-
тојбата, билансот на успехот и распоредот на 
резултатите 1073 

648. Правилник за техничките нормативи за уреди 
за електроконвулзивна терапија 1074 

649. Правилник за техничките нормативи за мони-
тори за автоматско индиректно мерење на 
крвниот притисок 1076 

650. Правилник за техничките нормативи за пре-
носливи детски инкубатори 1080 

651. Правилник за техничките нормативи за ендо-
скопи 1085 

652. Правилник за техничките нормативи за нервни 
и мускулни стимулатори 1087 

653. Правилник за техничките нормативи за уреди-
те за вентилација на белите дробови 1088 

654. Решение за височината на дневницата за 
службено патување и надоместот на трошоци-
те поради одвоен живот од семејството 1090 

655. Наредба за утврдување на највисокиот износ 
до кој може да се определи пензијата и додато-
кот кон пензијата 1090 

656. Наредба за утврдување на месечните парични 
износи на личната инвалиднина, на семејната 
инвалиднина, и на зголемената семејна инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток во 1989 година 1090 

657. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на постојаното месечно 
парично примање во 1989 година 1091 

658. Наредба за утврдување на основот за опреде-
лување на боречкиот додаток во 1989 година - 1091 

Страна 
659. Наредба за утврдување на височината на по-

стојаното месечно парично примање во 1989 
година 1091 

660. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на пресметување, наплатување и плаќање на 
каматата на Народната банка на Југославија, 
на народните банки на републиките и народни-
те банки на автономните покраини 1092 

661. Одлука за измени на Одлуката за условите за ч 
давање на реесконтни кредити на банките во 
1989 година - 1092 

662. Показатели на општествено насочување на 
распределбата на доходот и на добивката за 
периодот јануари-ју ни 1989 година 1092 

663. Коефициенти на растежот на цените на произ-
водителите на индустриски производи во јуни 
1989 година за Ревалоризација на основните и 
другите средства 1093 

664. Општествен договор за изворите на средства 
за одржување, реконструкција и изградба на 
патишта 1093 

Одлука за оценување на спротивност на одредбите 
на член 12 од Законот на СР Хрватска за дру-
мовите и член 2 став 1 точка 10 од Законот на 
СР Хрватска за комуналните дејности со Зако-
нот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата 1095 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 17, 22, 35 и 36 од Правилникот за регистра-
ција на основните организации и на членовите 
на Одбојкашкиот сојуз на Југославија 1096 

Одлука за оценување на законитоста на одредбите 
на точка Б од Ценовникот за баждарење у заме-
на на водомери, за поправка на водоводните 
инсталации и за други услуги на Работната ор-
гнизација за комунални и занаетчиски услуги 
„Парафин“ - ООЗТ „Водовод“ 1097 

Одлука за оценување на уставноста на законот за 
привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства за бруто 
лични доходи - 1097 

Назначувања и разрешувања - ^ 1098 
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