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Врз основа на член 287 од Уставот на СФРЈ, Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 2 ок-
томври 1985 година, донесе 

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

настаната во Ослободителната борба на нејзините народи 
и народности под раководството на Јосип Броз Тито про-
тив странските завојувачи, даде голем придонес за победа-
та на антихитлеровската коалиција над фашизмот, трајно 
се определи за создавање на свет на мир и соработка и, за 
таа цел, со другите земји основачи го потпиша во Сан 
Франциско 1945 година, основачкиот документ на Органи-
зацијата на обединетите нации. 

Во изминатите 40 години Југославија непрекинато и 
доследно се придржуваше кон начелата и целите од По-
велбата, спроведувајќи ја својата независна и неврзана по-
литика во духот на мирољубивата и активна коегзистен-
ција. 

Од своето основање до денес Обединетите нации да-
доа значаен придонес за зачувувањето на мирот и безбед-
носта во светот и за решавањето на многу политички, еко-
номски, социјални и културни прашања на меѓународните 
односи, а посебно на оние што се однесуваат на ослободу-
вањето на голем број земји и народи од колонијалниот ја-
рем, на нивниот самостоен развој и сестрана еманципаци-
ја. 

Обединетите нации и понатаму остануваат незаоби-
колен инструмент на соработката и спогодувањето во де-
нешниов свет на меѓузависност, во кој мирот и напредо-
кот се неделиви. 

Поделеноста на светот на блокови, ширењето на сфе-
рите на влијание и доминација, трката во вооружувањето, 
мешањето во внатрешните работи, прибегнувањето кон 
сила, се потешката положба на земјите во развој и, во сето 
тоа, заобиколувањето на Обединетите нации, не можат да 
водат кон мир, безбедност и просперитет. 

Мирот во светот може да се зачува единствено со от-
кажување од употребата на сила и со мирољубиво решава-
ње на спорните проблеми, како и со сестрано развивање 
на односите и довербата меѓу земјите и народите и со јак-
нење на рамноправните меѓународни политички и еко-
номски односи во светот. 

Залагајќи се за што поцелосно остварување на наче-
лата и целите од Повелбата, Собранието на СФРЈ ги пови-
кува парламентите на другите земји да дадат свој придо-
нес во јакнењето на улогата и ефикасноста на ОН. 

Собранието на СФРЈ ги повикува сите општествено-
-политички органи и организации, организациите на 
здружен труд, работните луѓе и граѓаните на нашава зем-
ја, со својата активност достојно да го одбележат овој ју-
билеј и да ја потврдат својата приврзаност кон мирот, со-
работката и напредокот во светот. 

Оваа декларација ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06:2-142/85-034 
20 октомври 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртешi, с.р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифуновиќ, 
с.р. 

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 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КНИГОВОДСТВОТО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за книговодството, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 
1985 година. 

П бр. 478 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
,, на Собранието на СФРЈ, 

Илија? Куртеши, с. р. 

З,АКОН 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

КНИГОВОДСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за книговодството („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 25/81) во член 9 став 7 по зборовите: „книго-
водството за буџетите“ се додаваат зборовите: „и за дру-
гите средства со кои управуваат и располагаат општестве-
но-политичките заедници“. 
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Член 2 

Во член 13 став 1 по зборовите: „на работните едини-
ци“ се додаваат запирка и зборовите: „односно на делов-
ните единици.". 

Во став 3 зборовите: „односно за друга работна еди-
ница“ на обете места се заменуваат со зборовите: „врз 
друга работна единица односно деловна единица“. 

Член 3 

Во член 21 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Под други книги од став 1 на овој член се сметаат и 

аналитичките евиденции на суровините и материјалите, 
на ситниот инвентар, амбалажата, готовите производи и 
стоките за кои податоците се обезбедуваат по вид, количе-
ство и вредност." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 

Член 24 се менува и гласи: 
„Член 24 

За готовите производи и за стоките во. продавници, 
што во книговодството се искажуваат по цени со вкалку-
лиран данок, се води евиденција за промените на состојба-
та на производите односно на стоките и за промените на 
цените, на начин на кој тоа е уредено со самоуправниот 
општ акт на организацијата на здружен труд, во соглас-
ност со републичкиот односно со покраинскиот пропис. 

Ако организацијата на здружен труд односно друг 
корисник на општествени средства ги искажува залихите 
на суровините и материјалите, на ситниот инвентар, амба-
лажата, недовршеното производство, полупроизводите и 
деловите за сопствено производство, на готовите произво-
ди и стоките по плански цени, должен е разликата помеѓу 
набавните односно ревалоризираните цени и цените по 
кои тие залихи се искажуваат во книговодството да ја ис-
каже на посебна сметка." 

Член 5 

Во член 30 точка 3 од Законот за книговодството, по 
зборовите: „што се предмет на примопредавање“ се дода-
ваат запирка и зборовите: „како и при промената на цени-
те на производите и стоките во продавници и други делов-
ни единици на мало за кои не се води евиденција по вид, 
количество и вредност.". 

Член 6 

Во член 36 став 2 по зборовите: „работни единици“ се 
додаваат, и зборовите: „односно деловни единици“. 

Член 7 

Во член 37 став 1 по зборовите: „деловна година“ за-
пирката се брише и се додаваат зборовите: „и при отвора-
ње постапка за редовна ликвидација или постапка за сте-
чај,". 

Во став 2 по зборовите: „деловната година“ се дода-
ваат зборовите: „и при отворањето постапка за редовна 
ликвидација или постапка за стечај“. 

Член 8 

Во член 38 став 1 зборовите: „кај која се води негова-
та жиро-сметка“ се бришат, а по зборовите: „во рок од 60 
дена од денот на“ се додаваат зборовите: „отворањето на 
постапка за редовна ликвидација или постапка за стечај 
односно“. 

Во став 2 по зборовите: „работни единици“ се додава-
ат, и зборовите: „односно деловни единици“, а зборовите: 
„кај која се води неговата жиро-сметка“ се бришат. 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да пропише органи-

зациите на здружен труд и другите корисници на општес-
твени средства, кон периодичната пресметка односно кон 
завршната сметка, да доставуваат до надлежната служба 
на општественото книговодство и посебни податоци што 
ги обезбедуваат во книговодството." 

Член 9 
Член 43 се менува и гласи: 

„Член 43 

Збирниот биланс и консолидираниот биланс се соста-
вуваат за секоја деловна година и тоа на образецот Збирен 
биланс на успехот, односно на образецот Консолидиран 
биланс на успехот, што ги пропишува Сојузниот извршен 
совет." 

Член 10 
Член 44 се менува и гласи: 

„Член 44 

Работната организација ги доставува збирниот би-
ланс и консолидираниот биланс до надлежната служба на 
општественото книговодство до 15 март тековната година 
за претходната година. 

Сложената организација на здружен труд ги доставу-
ва збирниот биланс и консолидираниот биланс до над-
лежната служба на општественото книговодство до 20 
март тековната година за претходната година." 

Член И 

Во член 45 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во случај на отворање постапка за редовна ликвида-

ција или постапка за стечај, одговорното лице од став 1 на 
овој член е должно деловните книги и книговодствените 
исправи, што му се доверени на чување, записнички да му 
ги предаде на ликвидациониот управник односно на сте-
чајниот управник." 

Член 12 

Во член 57 став 1 по зборовите: „работни единици“ се 
додаваат запирка и зборовите: „односно деловните едини-
ци." 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за работите на финансиите ќе ја пропи-
ше содржината на одделните позиции во обрасците Зби-
рен биланс на успехот и на образецот Консолидиран би-
ланс на успехот." 

Член 13 
Во член 60 став 1 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „100.000", а бројот: 
„1,000.000" - со бројот: „5,000.000". 

Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„10.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „250.000". 

Член 14 
Во член 61 став 1 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „100.000", а бројот: 
„1,000.000" - со бројот: „5,000.000". 

Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„10.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „250.000". 

Член 15 

Во член 62 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„10.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „250.000". 
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Член 16 
Во член 63 став 1 во уводната реченица бројот: 

„500.000" се заменува со бројот: „2.500.000, а во точка 3 во 
заградата зборовите: „член 18 во врска со чл. 21, 22 и 23" 
се заменуваат со зборовите: „член 18 во врски со чл. 21, 22, 
23 и 24". 

Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„100.000". 

Член 17 

Во член 64 став 1 во уводната реченица бројот: 
„500.000" се заменува со бројот: 2,500.000", а во точка 3 во 
заградата зборовите: „член 17 во врска со чл. 20 и 22" се 
заменуваат со зборовите: „член 18 во врска со чл. 21, 22, 23 
и 24.". т 

Во став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„100.000". 

Член 18 

Во член 65 зборовите: „од 1.000 до 10.000" се замену-
ваат со зборовите: „до 100.000". 

Член 19 

Во член бб став 1 во уводната реченица бројот: 
„50.000" се заменува со бројот: „500.000", а во точка 2 збо-
ровите: „односно за друга работна единица“ се заменува-
ат со зборовите: „за друга работна единица, односно де-
ловна единица“. 

По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
„3) ако не состави книговодствена исправа во момен-

тот на настанатата деловна промена (член 14 став 2);". 
Досегашните точ. 3 до 7 стануваат точ. 4 до 8. 
Во точка 7 по зборовите: „главната книга“ се додава 

запирка и зборовите: „како и главната книга со дневни-
кот“. 

Во досегашната точка 8, која станува точка 9, во за-
градата зборовите : „член 37 став 1 и чл. 38 и 39" се заме-
нуваат со зборовите: „член 36 ст. 1 и 2, член 37 став 1 и чл. 
38 и 39.". 

Во досегашната точка 9, која станува точка 10, во за-
градата зборовите: „член 45" се заменуваат со зборовите: 
„член 45 став 1". 

Досегашните точ. 10 и 11 стануваат точ. И и 12. 
Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„50.000". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со казната од став 2 на овој член ќе се казни за пре-

кршок одговорното лице во организацијата на здружен 
труд, односно кај друг корисник на општествени средства 
кај кој е отворена постапка за редовна ликвидација или 
постапка за стечај, ако записнички не му ги предаде на 
ликвидациониот управник односно на стечајниот управ-
ник деловните книги и книговодствените исправи што му 
се доверени на чување (член 45 став 2).". 

Член 20 
Во член 67 став 1 во уводната реченица бројот: 

„50.000" се заменува со бројот: „500.000", а во точка 6 во 
заградата зборовите: „член 37 став 1" се заменуваат со 
зборовите: „член 36 ст. 1 и 2 и член 37 став 1.". 

По точка 6 се додава нова точка 7 која гласи: 
„7) ако до надлежната служба на општественото кни-

говодство не ги достави збирниот биланс и консолидира-
ниот биланс во рокот пропишан со овој закон (член 44);". 

Во досегашната точка 7, која станува точка 8, во за-
градата зборовите: „член 45" се заменуваат со зборовите: 
„член 45 став 1.". 

Досегашните точ. 8 и 9 стануваат точ. 9 и 10. 
Во став 2 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

„50.000". 
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Со казната од став 2 на овој член ќе се казни за пре-

кршок одговорното лице во работната заедница, во специ-
јализираната организација за водење книговодство или во 
друга организација на која и е доверено водењето на кни-
говодството на организацијата на здружен труд односно 
на другиот корисник на општествени средства, над кој е 
отворена постапка за редовна ликвидација или постапка 
за стечај, ако записнички не му ги преаде на ликвидацио-
нит управник односно на стечајниот управник деловните 
книги и кнговодствените исправи што му се доверени на 
чување (члан 45 став 2)." 

Член 21 

Во член 68 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 
„50.000". 

Член 22 
Во член 69 бројот: „5.000" се заменува со бројот: 

,50.000". 

Член 23 

Организациите на здруежн труд и другите корисници 
на општествени средства се должни евиденцијата за зали-
хите на суровини и материјали, ситен инвентар, амбалажа, 
недовршено производство, полупроизводи и делови на 
сопственото производство, готови производи и стоки да ја 
усогласат со одредбата на овој закон најдоцна во рок од 
60 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

641. 
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 ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА 

СТРАНЦИТЕ 
Се прогласува Законот за измени на Законот за 

движењето и престојот на странците, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 ок-
томври 1985 година. 

П бр. 479 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Или јаз Куртеши, с.р. 



Страна 1436 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 октомври 1985 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕТО И 

ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за движењето и престојот на франците 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), во член 104 став 1 во 
уводната реченица бројот: „20.000" се заменува со бројот: 
„200.000". 

Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„20.000". 

Член 2 
Во член 105 став 1 во уводната реченица бројот: 

,3.000" се заменува со бројот: „30.000". 
Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 

,20.000". 

Член 3 
Во член 106 став 1 во уводната реченица бројот: 

,3.000" се заменува со бројот: „30.000". 

Член 4 
Во член 107 став 1 во уводната реченица бројот: 

,2.000" се заменува со бројот: „20.000". 
Во став 2 бројот: „300" се заменува со бројот: „3.000". 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА 

ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО 
ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

Член 1 
Во Законот за преминување на државната граница и 

за движење во граничниот појас („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 34/79 и 56/80) во член 70 став 1 во уводната ре-
ченица бројот: „30.000" се заменува со бројот: „300.000". 

Во став 2 бројот: „3.000" се заменува со бројот: 
„30.000". 

Член 2 
Во член 71 став 1 во уводната реченица бројот: 

„3.000" се заменува со бројот: „30.000". 

Член 3 
Во член 72 во уводната реченица бројот: „2.000" се за-

менува со бројот: „20.000". 

Член 4 
Во член 73 став 1 бројот: „200" се заменува со бројот: 

„2.000". 

Член 5 
Овој закон влегува во ,сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Член 5 
Во член 108 во уводната реченица бројот: „1.000", се 

замнува со бројот: „10.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

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 ИЗМЕНИ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРА-

НИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 
Се прогласува Законот за измени на Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во гранич-
ниот појас, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Сојузниот собор од 3 октомври 1985 година. 

П бр. 480 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијас Куртеши, с.р. 

643. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

лизира 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 ПАТНИТЕ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИ-
ТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измени на Законот за пат-

ните исправи на државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 
1985 година. 

П бр. 481 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Ќуртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ 
НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за патните исправи на државјаните на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија 
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(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79) во член 47 став 1 во 
уводната реченица бројот: „3-000" се заменува со бројот: 
„30.000". 

Член 2 
Во член 48 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„10.000". 

Член 3 
Во член 49 во уводната реченица бројот: „500" се за-

менува со бројот: „5.000". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

644. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 
БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 3 октомври 1985 година. 

П бр. 482 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илија? Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА 

Член 1 

Во Законот за основите на безбедноста на сообраќа-
јот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80) во 
член 203 став 1 бројот: „20.000" се заменува со бројот: 
„100.000", а бројот: „150.000" - со бројот: „1,000.000", а 
точ. би 10 се бришат. 

Во став 2 бројот: „2.000" се заменува со бројот: 
„10.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „150.000". 

Член 2 

Во член 204 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-
јот: „25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „300.000". 

Во став 1 по точка 2 се додава нова точка 3, која гла-
си: 

„3) ако нареди или дозволи негово возило во сообраќ-
ајот на патот да се оптовари над дозволената носивост 

или над дозволеното осно оптоварување или над најголе-
мата дозволена тежина што ги дозволуваат особините на 
патот и силата на моторот (член 121 став 1);". 

Досегашните точ. 3 до 8 стануваат точ. 4 до 9. 
По досегашната точка 9, која станува точка 10, се до-

дава нова точка 11, која гласи: 
„И) ако во сообраќајот на патот употребува возило 

кое не ги исполнува пропишаните услови во поглед на ди-
мензиите, вкупната тежина и осното оптоварување или ги 
нема исправни пропишаните уреди за управување, уреди 
за запирање, уреди за спојување на влечното и приклучно-
то возило, тахограф и пневматици (член 177 став 1);". 

Досегашните точ. 10 до 12 стануваат точ. 12 до 14. 
Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„5.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „30.000". 
Во став 3 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

7,5.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „30.000". 

Член 3 

Во член 205 став 1 бројот: „3.000" се заменува со бро-
јот: „15.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „200.000". 

„ бо став 2 бројот: „400" се заменува со бројот: „2.000", 
а бројот: „2.000" - со бројот: „12.000". 

став 3 бројот: „400" се заменува со бројот: „2.000", 
а бројот: „2.000" - со бројот: „12.000". 

Член 4 

'Во член 206 став 1 бројот: „5.000" се заменува со бро-
јот: ,ДЈ,ООО", а бројот: „50.000" - со бројот: „300.000". 

^ "Во став 2 бројот: „8.000" се заменува со бројот: 
„40.000", а бројот: „80.000" - со бројот: „500.000". 

Член 5 

член 207 став I бројот: „5.000" се заменува со бро-
јот: „25.000", а бројот: „50.000" - со бројот: „300.000". 

став 2 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 
„50.000", а бројот: „100.000" - со бројот: „600.000". 

Член 6 

"Во член 208 став 1 бројот: „800" се заменува со бро-
јот: „4.000", а бројот: „4.000" - со бројот: „25.000". 

Во став 1 во точка 25 по зборот: „кои“ се додаваат 
зборовите: „не ги исполнува пропишаните услови во по-
глед на димензиите, вкупната тежина и осното оптовару-
вање^ши". 

Во став 3 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000", а бројот: „5.000" - со бројот: „30.000". 

Член 7 

Во член 209 став 1 бројот: „500" се заменува со бро-
јот:' „2.500", а бројот: „3.000" - со бројот: „20.000". , 

fTo 
став 2 бројот: „800" се заменува со бројот: „4.000", 

а бројот: „4.000" - со бројот: „25.000". 
Член 8 

Во член 210 став 1 бројот: „500" се заменува со бро-
јот: „2.500". 

13о став 2 бројот: „800" се заменува со бројот: „4.000", 
а бројот: „4.000" - со бројот: „25.000". 

Член 9 У 

Во член 211 став 1 бројот: „300" се заменува со бро-
јот: „1.500". 
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Во став 2 бројот: „400" се заменува со бројот: „2.000", 
а бројот: „2.000" - со бројот: „12.000". 

Член 10 

fro член 212 став 1 бројот: „200" се заменува со бро-
јот: ,/(000". 

Во став 2 бројот: „300" се заменува со бројот: „1.500", 
а бројот: „1.500" - со бројот: „9.000". 

Член Л1 

'ђо член 213 став 1 бројот: „100" се заменува со бро-
јот: „500". 

Ћо став 2 бројот: „200" се заменува со бројот: „1.000", 
а бројот: „500" - со бројот: „3.000". 

Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

645. 
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 Закднот 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 1 октомври 1985 година. 

П бр. 483 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, 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) во член 3 ставот 3 се менува и 
гласи: 

„Средствата од основниот данок на промет на кафе 
што и припаѓаат на федерацијата, во височина од 20%, се 

насочуваат за финансирање на сојузните стоковни резер-
ви." 

Ст. 4 и 5 се бришат. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

646. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗАРАДИ ВРЕ-
МЕНСКО ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ПРИТЕКНУВАЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕ-
ДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ВО 1983 ГОДИНА 

ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА КОПАОНИК 

Се прогласува Законот за користење на дел од при-
марната емисија заради временско премостување на при-
текнувањето на средствата за отстранување на последици-
те од земјотресот што во 1983 година го погоди подрачје-
то на Копаоник, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 
октомври 1985 година. 

П бр. 484 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илија? Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИ-
ЈА ЗАРАДИ ВРЕМЕНСКО ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ПРИ-
ТЕКНУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВА-
ЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ШТО ВО 

1983 ГОДИНА ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА 
КОПАОНИК 

Член 1 

Заради временско премостување на притекнувањето 
на средствата за отстранување на последиците од земјот-
ресот што во 1983 година го погоди подрачјето на Копао-
ник во Социјалистичка Република Србија и општината Ле-
посавиќ во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, 
Народната банка на Југославија, преку Народната банка 
на Србија и Народната банка на Косово, ќе им одобрат на 
Социјалистичка Република Србија и на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово кредит од примарната еми-
сија во вкупен износ од 3.000,000.000 динари, од што: 

1) на Социјалистичка Република Србија - во износ од 
2.600,000.000 динари; 
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2) на Социјалистичка Автономна Покраина Косово -
во износ од 400,000.000 динари. 

Член 2 

Средствата на кредитот од член 1 на овој закон Соци: 
јалистичка Република Србија и Социјалистичка Автоном-
на Покраина Косово ќе и ги вратат на Народната банка на 
Југославија во по пет еднакви годишни рати што втасува-
ат на 15 декември секоја година. 

Првата рата втасува за плаќање на 15 декември 1988 
година. 

Член 3 
N 

На средствата на кредитот од член 1 на овој закон се 
плаќа камата по стапка од 8% годишно. 

На кредитите што им ги даваат на организациите на 
здружен труд за намените од овој закон банките ќе напла-
туваат камата по стапка која не може да биде поголема од 
9% годишно. 

Член 4 

Народната банка на Србија и Народната банка на 
Косово, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, ќе склучат договори со Социјалистичка Ре-
публика Србија и со Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово за користењето на кредитот од член 1 на овој 
закон. 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

647. 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџе-
тот на Федерацијата за 1985 година, што ги усвои Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 ок-
томври 1985 година. 

П бр. 485 
3 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован, Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Или јаз Куртеши, с.р. 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Буџетот на Федерацијата за 1985 гоидина 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84) во член 1 точка 1 из-
носот: „404.908.600.000" се заменува со износот: 
„436.620,900.000", во точка 2 износот: „609.570,200.000", се 
заменува со износот: „690.254,500.000", во точка 3 износот: 
„204.661.600.000" се заменува со износот: „253.633, 
600.000", а во точка 4 износот: „204.661.600.000" се замену-
ва со износот: „243.633,600.000". 

По точка 4tce додава нова точка 5 која гласи: „Прихо-
ди од посебни извори утврдени со сојузен закон - во вку-
пен износ од: „10.000.000,000 динари." 

Член 2 
Во член 3 во Билансот на приходите и расходите на 

Буџетот на федерацијата за 1985 година, во оддел I Прихо-
ди, се вршат следните измени: 

1) во вид 03 Даноци на прометот на производи и на 
надоместите за вршење на услуги, во формата 03-1 Данок 
на прометот на производи, износот: „233,579.600.000" се 
заменува со износот: „254.798,500.000", во потформата на 
приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет, из-
носот: „233.579,600.000" се заменува со износот: 
„254.798,500.000", а во ставката Вкупно вид 03 износот: 
„233.579.600.000" се заменува со износот: „254.798,500.000". 

2) во вид 05 Такси, во формата на приходи 05-1 Ад7 
министративни такси, износот: „1.499,900.000" се заменува 
со износот: „3.599,900.000", во потформата на приходи 
05-1-1 Конзуларни такси, износот: „1.190,000.000" се заме-
нува со износот: „3.290,000.000", а во ставката Вкупно вид 
05 износот: „1.500,000.000" се заменува со износот: 
„3.600,000.000"; 

3) во вид 06 Царина и други увозни давачки и лежари-
на, во формата на приходи 06-1 Царина, износот: 
„99.339,000.000" се заменува со износот: „102.867,900,000", 
во формата на приходи 06-2 Посебни увозни давачки и 
такси, износот: „56.493,000.000", се заменува со износот: 
„58.257,500.000", во потформата на приходи 06-2-2 Посеб-
на давачка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезени стоки, износот: „48,689,000.000" се заменува со из-
носот: „50.453,500.000", а во ставката Вкупно вид 06 изно-
сот: „155.832,000.000" се заменува со износот: 
„161.125,400.000"; 

4) во вид 07 Приходи по посебни сојузни прописи, 
приходи на органите на управата и други приходи, во 
формата на приходи 07-2 Приходи на органите на управа-
та, износот: „9.823,000.000" се заменува со износот: 
„12.123,000.000", во потформата на приходи 07-2-1 Прихо-
ди на сојузните органи и организации, износот: 
„9.823,000.000" се заменува со износот: „12.123,000.000", во 
формата на приходи 07-4 Други приходи, износот: 
„4.174,000.000", се заменува со износот: „4.974,000.000", а 
во ставката Вкупно вид 07 износот: „13,997,000.000" се за-
менува со износот: „17,097,000.000"; 

5) во вид 08 Приходи од други општествено-политич-
ки заеднци, во формата на приходи 08-1 Придонеси на ре-
публиките и на автономните покраини, износот: 
„204,661.600.000" се заменува со износот: „243,633,600.000", 
во потформата на приходи 08-1-1 Придонес на Соција-
листичка Република Босна и Херцеговина, износот: 
„28.286,552.000" се заменува со износот: „33,708,292.000", 
во потформата на приходи 08-1-2 Придонес на Соција-
листичка Република Македонија, износот: „12.066,343.000" 
се заменува со износот: „14.353,577.|000", во потформата на 
приходи 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република 
Словенија, износот: „31.000,286.00(р" се заменува со изно-
сот :„36,947,095.000", во потформа^га на приходи 08-1-4 
Придонес на Социјалистичка Република Србија без авто-
номните покраини, износот: „50.707.057.000" се заменува 
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со износот: „60.317,418.000", во потформата на приходи 
08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска, 
износот: „52.961,346.000" се заменува со износот: 
„63.029.154.000" во потформата на приходи 08-1-6 Придо-
нес на Социјалистичка Република Црна Гора, износот: 
„4,321.189.000" се заменува со износот: „5.144,594.000", во 
потформата на приходи 08-1-7 Придонес на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина износот: 
„24.320,078.000" се заменува со износот: „28.938.302.000", 
во'потформата на приходи 08-1-8 Придонес на Соција-
листичка Автономна Покраина Косово, износот: 
„998,749.000" се заменува со износот: „1,195,168.000", во 
видот Вкупно 08 износот: „204:661,600.000" се заменува со 
износот: „243.633,600.000"; 

6) по вид 08 се отвора нов вид кој гласи: „Вид 09 По-
зајмици, кредити и други средства на тековната година, 
форма на приходи 09-5 Примени кредити, износ: 
„10.000,000.000", потформа на приходи 09-5-1 Средства на 
Народната банка на Југославија, износ: „10.000,000.000", 
Вкупно вид 09 износ: „10.000,000.000"; 

7) во ставката Вкупни приходи за распоред, зборови-
те: „(видови од 01 до 08)" се заменуваат со зборовите: 
„(видови од 01 до 09)", а износот: „609.570,200.000" се за-
менува со износот: „690.254,500.000"; 

Во оддел II Распоред на приходите, се вршат следни-
те измени: 

1) во Основна намена 01 Средства за работа на орга-
ните на управата, во распоредната група 01-2 Средства за 
материјални трошоци, износот: „1.721,636.000" се замену-
ва со износот: „1.967,636.000", во распоредната група 01-3 
Средства за посебни намени, износот: „26.455.914.000" се 
заменува со износот: „31.436,914.000", во распоредната 
подгрупа 01-3-2 Други посебни намени, износот: 
„11.114,464.000" се заменува со износот: „15.378,064.000", 
во распоредната подгрупа 01-3-3 Средства за општи оп-
штествени потреби, износот: „14.734,947.000" се заменува 
со износот: „15.452,347.000", во распоредната група 01-4 
Нестопански инвестиции и средства за опрема,износот: 
„3.566,000.000" се заменува со износот: „4.566,000.000", а 
во ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„44.290,000.000" се заменува со износот: „50.517,000.000"; 

2) во Основна намена 02 Народна одбрана и општес-
твена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства 
за Југословенската народна армија, износот: 
„391.344,000.000" се заменува со износот: „459.609,300.000", 
во распоредната подгрупа 02-1-1 Средства за Југословен-
ската нродна армија во тековната година, износот: 
„388.481,500.000" се заменува со износот: „456.746.800.000", 
а во ставката Вкупно основна намена 02 износот: 
„391.344.000.000" се заменува со износот: 
„459.609,300.000"; 

3) во Основна намена 04 Трансферни средства за дру-
ги општествено-политички заедници, во распоредната 
група 04-2 Дополнителни средства, износот: 
„50.678,200.000" се заменува со износот: „52.734,200.000", 
во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства 
за буџетите на републиките и на автономните покраини, 
износот: „50.678,200.000", се заменува со износот: 
„52,734,200.000", а во ставката Вкупно основна намена 04 
износот: „50,678,200.000", се заменува со износот: 
„52.734,200.000"; 

4) во Основна намена 05 Обврски во финансирањето 
на општествените дејности, во распоредната трпа 05-9 
Пензиско-инвалидско осигурување износот: 
„88.796,500.000", се заменува со износот: „91.794,500.000", а 
во ставката Вкупно основна намена 05 износот: 
„106.907,100.000", се заменува со износот: 
„109.905,100.000"; 

5) во Основна намена 06 Други општи општествени 
потреби, во распоредната група 06-2 Општествено-поли-
тички организации, износот: „1,311.800.000", се заменува 
со износот: „1.449,800.000", а во ставката Вкупно основна 
намена 06 износот: „10.193,800.000" се заменува со изно-
сот: „10,331.800.000"; 

6) во Основна намена 08 Орочени и издвоени сред-
ства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, 
во распоредната група 08-4 Обврски по кредитите, изно-
сот: „5.744,800.000", се заменува со износот: 
„6.744,800.000", во распоредната подгрупа 08-4-2 Долго-
рочни обврски од поранешните години, износот: 
„5.744,800.000", се заменува со износот: „6.744,800.000" , а 
во ставката Вкупно основна намена 08 износот: 
„5,744,800.000" се заменува со износот: „6.744,800.000"; 

7) во ставката Вкупно распоредени и нераспоредени 
приходи, износот: „609.570,200.000", се заменува со изно-
сот: „690.254,500.000". 

Член 3 
Во член 4 износот: „609.570,200.000" се заменува со 

износот: „690.254,500.000"; 
1) во Раздел 1. Претседателство на СФРЈ, Глава 1. 

Претседателство, Основна намена 01. Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 12 Трошоци за из-
работка на ордени и одликувања, износот: „22,000.000" се 
заменува со износот: „30,000.000", во ставката Вкупно ос-
новна намена 01, износот: „233.384,000" се заменува со из-
носот: „241,384.000", во ставката Вкупно Глава 1, износот: 
„233.384.000" се заменува со износот: „241,384,000", а во 
ставката Вкупно раздел 1 (позиции 1 до 27), износот: 
„437,060.000" се заменува со износот: „445,060.000"; 

2) во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, Онсовна намена 
01. Средства за работа на органите на управата, во пози-
цијата 29 Средства за материјални трошоци, износот: 
„4,900,000" се заменува со износот: „8,900.000", во позици-
јата 31 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци, 
износот: „16,684.000" се заменува со износот: „30.684,000", 
во позицијата 34 Трошоци за работа на делегатите и на со-
браниските тела, износот: „48,000.000" се заменува со из-
носот: „68,000.000" , во позицијата 39 Трошоци за парла-
ментарните делегации, износот: „15,840.000", се заменува 
со износот: „21,840.000", во позицијата 44 Трошоци за 
одржување на возниот парк, износот: „18,480.000", се заме-
нува со износот: „33,480.000", во позицијата 45 Трошоци 
за печатницата износот: „13,676.000" се заменува со изно-
сот: „28,676.000", а во позицијата 48 Концелариски мате-
ријал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен матери-
јал, износот: „59,400.000" се заменува со износот: 
„69,400.000". Во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „1,024.041,000" се заменува со износот: 
„1.108.041.000", а во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 28 
до 54), износот: „1,024.041.000" се заменува со износот: 
„1.108,041.000"; 

3) во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. Соју-
зен извршен совет, Основна намена 01 Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 78 печатење и ум-
ножување на материјали за седници, износот: „24,000.000" 
се заменува со износот: „34,000.000" , во позицијата 101 
Придонес на СФРЈ за Организацијата на обединетите на-
ции за исхрана и земјоделство (ФАО) износот: 
„253,014.000" се заменува со износот: „368,614.000", во по-
зицијата 105 Средства за финансирање на научно-ис-
тражувачки проекти и научни студии, износот: 
„80,000.000" се заменува со износот: „130,000.000" , во по-
зицијата 107 Средства за работа на Меморијалниот цен-
тар „Јосип Броз Тито“, износот: „120,000.000" се заменува 
со износот: „138,000.000", а во позицијата 108 Нестопански 
инвестиции и средства за опрема, износот: „3.566,000.000" 
се заменува со износот: „4.566,000.000". Во ставката Вкуп-
но основна намена 01, износот: „4.716.817.000" се заменува 
со износот: „5.910.417.000", во ставката Вкупно Глава 1, 
износот: „4.716.817.000" се заменува со износот: 
„5.910.417,000", а во ставката Вкупно раздел 4 (позиции бб 
до 119),износот: „4.830,509.000" се заменува со износот: 
„6.024,109.000"; 

4) Во Раздел 11. Сојузен секретаријат за надворешни 
работи, Основна намена 01 Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 195 Членарина за меѓуна-
родните организации износот: „756,056.000" се заменува 
со износот: „906,056.000", во позицијата 199 Лични и мате-
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ријални расходи на дипломатските и конзуларните пре-
тставништва во странство, износот: „11.579,784.000" се за-
менува со износот: "11.614,784.000". Во ставката Вкупно 
основна намена 01, износот: „14,439,112.000" се заменува 
со износот: „14.624,112.000", а во ставката Вкупно раздел 
11 (позиции 181 до 209), износот: „14,439,112.000" се заме-
нува со износот: „14,624.112.000"; 

5) Во Раздел 12. Сојузен секретаријат за народна од-
брана, Основна намена 02 Народна одбрана и општестве-
на самозаштита, во позицијата 210 Средства за Југосло-
венската народна армија во тековната година, износот: 
„388,481,500.000" се заменува со износот: „456.746,800.000", 
во ставката Вкупно основна намена 02, износот: 
„391.344,000.000" се заменува со износот: „459.609,300.000", 
а во ставката Вкупно раздел 12 (позиции 210 до 211), изно-
сот: „391.344,000.000" се заменува со износот: 
„459,609.300.000"; 

6) Во Раздел 14. Сојузен секретаријат за финансии, 
Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01 Средства за ра-
бота на органите на управата, во позицијата 242 Средства 
за усогласување на личните доходи во органите на федера-
цијата, износот: „2.582,000.000" се заменува со износот: 
„5,947,000.000", а во ставката Вкупно основна намена 01 
износот: „3.249,188.000" се заменува со износот: 
„6.614,188.000". 

Во Основна намена 04. Трансферни средства за други 
општествено-политички заедници, во позицијата 250 До-
полнителни средства за Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, износот: „23.412.200.000" се заменува со 
износот: „25.468.200.000", а во ставката Вкупно основна 
намена 04 износот: "50.678,200.000" се заменува со изно-
сот: "52.734,200.000". 

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на 
општествените дејности, во позицијата 254 Средства за ва-
лоризација на воените пензии, износот: „5.257,000.000" се 
заменува со износот: „8.255.000.000", а во ставката Вкупно 
основна намена 05, износот: „30.529,400.000" се заменува 
со износот: „33.527,400.000". 

Во Основна намена 08. Орочени средства, издвоени 
средства, обврски и други потреби од интерес за федера-
цијата, во позицијата 262 Преземена обврска на САП Ко-
сово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот 
систем „Ибар-Лепенац" износот: „898,900.000" се заменува 
со износот: „1.098,900.000", во позицијата 264 Средства за 
покритие на курсните разлики од поранешните години, из-
носот: „1.401,600.000" се заменуа со износот: 
„1.654,600.000", во позицијата 266 Придонес за меѓународ-
ното здружение за развој ИДА, износот: „29,000.000" се за-
менува со износот: „156,000.000", во позицијата 269. По-
себно зголемување на влогот на СФРЈ во капиталот на 
Меѓународната банка за обнова и развој, износот: 
„395,400.000" се заменува со износот: „535.400.000", во по-
зицијата 270 Општо зголемување на капиталот на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој, износот: „811,500.000" се 
заменува со износот: „1.091,500.000", а во ставката Вкупно 
основна намена 08, износот: „5.744,800.000" се заменува со 
износот: „6.744,800.000". 

Во ставката Вкупно Глава 1, износот: „99.495,888.000" 
се заменува со износот: „108.914.888.000", а во ставката 
Вкупно раздел 14 (позиции 231 до 281), износот: 
„99.673,151.000" се заменува со износот: „109.092,151.000". 

7) Во раздел 18. Сојузен секретаријат за информации, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 390 Радиопрограма за странство, из-
носот: „182,000.000" се заменува со износот: „217,000.000", 
во позицијата 392 Новинскоагенциски услуги, износот: 
„424,450.000" се заменува со износот: „629,950.000", во по-
зицијата 399 Општонародна одбрана и општествена само-
заштита во системот на јавното информирање, износот: 
„200,000.000" се заменува со износот: „513,900.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01, износот: 
„1.205,898.000" се заменува со износот: „L760.298.000", а 
во ставката Вкупно раздел 18 (позиции 376 до 401), изно-

сот: „1.205.898.000" се заменува со износот: 
„1.760.298.000"; 

8) Во Раздел 21. Сојузен комитет за сообраќај и врски, 
Глава 1 Комитет, Основна намена 01 Средства за работа 
на органите на управата, во позицијата 471 За безбедност 
на пловидбата во поморскиот сообраќај, износот: 
„150.000.000" се заменува со износот: „180,000.000", во по-
зицијата 472 За безбедност на пловидбата во речниот сооб-
раќај, износот: „200,000.000" се заменува со износот: 
„280,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01 изно-
сот: „978,739.000" се заменува со износот: „1,088.739.000", 
а во ставката Вкупно Глава 1, износот: „978,739.000" се за-
менува со износот: „1.088,739.000". 

Во глава 2, Сојузна управа за контрола на летањето, 
Основна намена 01 Средства за работа на органите на уп-
равата, во позицијата 478 Трошоци за погонот, износот: 
„250,000.000" се заменува со износот: „370,000.000", во по-
зицијата 493 Поштенско-телеграфски и телефонски тро-
шоци, износат: „90,000.000" се заменува со износот: 
„105.000.000", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот: „1.704,973.000" се заменува 6о износот: 
„1,839,973.000", а во ставката Вкупно Глава 2, износот: 
„1.704,973.000" се заменува со износот: „1.839.973.000". 

Во ставката Вкупно раздел 21 (позиции 452 до 536), 
износот: „2.828,251.000" се заменува со износот: 
„3.073.251,000"; 

9) Во Раздел 22. Сојузен комитет за труд, здравство и 
социјална заштита Глава 1 Комитет, Основна намена 01 
Средства за работа на органите на управата, во позиција-
та 559 Определени работи од областа на здравствената за-
штита од непосреден интерес за остварување на функција-̂  
та на федерацијата што ќе се договорат со Сојузниот за-
вод за здравствена заштита, износот: „23.500.000" се заме-
нува со износот: „31.500.000", во ставката Вкупно основна 
намена 01, износот: „689,224.000" се заменува со износот: 
„697,224.000", во ставката Вкупно глава 1, износот: 
„689.224.000" се заменува со износот: „697.224.000" а во 
ставката Вкупно раздел 22 (позиции 537 до 580) износот: 
„746,653.000" се заменува со износот: „754,653.000"; 

10) Во Раздел 25. Сојузна управа за царини, Основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 606 Средства за материјални трошоци, изно-
сот: „682.700.000" се заменува со износот: „802.700.000", во 
ставката Вкупно основна намена 01 износот: 
„3.858.890.000" се заменува со износот: „3.978,890.000", а 
во ставката Вкупно раздел 25 (позиции 605 до 614) изно-
сот: „3.858.890.000" се заменува со износот: 
„3.978,890.000"; 

11) Во Раздел 27. Сојузен завод за статистика, основ-
на намена 01 Средства за работа на органите на управата, 
во позицијата 632 Трошоци за Центарот за автоматска об-
работка на податоците, износот: „8,000.000" се заменува 
со износот: „58,000.000", во позицијата 633 Трошоци за из-
давачката дејност износот: „10,000.000" се заменува со из-
носот: „50,000.000", во ставката Вкупно основна намена 
01, износот: „935.871,000" се заменува со износот: 
„1.025.871.000", а во ставката Вкупно раздел 27 (позиции 
626 до 639), износот: „935,871.000" се заменува со износот: 
„1,025,871.000"; 

12) Во Раздел 31. Сојузен завод за патенти, основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 692 Трошоци за печатење на патентните списи 
и документацијата, износот: „7.800.000" се заменува со из-
носот: „17.800.000", во ставката Вкупно основна намена 
01, износот: „112,542.000" се заменуа со износот: 
„122,542.000", а во ставката Вкупно раздел 31 (позиции 690 
до 708) износот: „112,542.000" се заменува со износот: 
„122,542.000"; 

13) Во раздел 32. Сојузен завод за мери и скапоцени 
метали, Основна намена 01 Средства за работа на органи-
те на управата, во позицијата 710 Средства за материјал-
ни трошоци, износот: „14,300.000", се заменува со изно-
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сот: „21,300.000", во позицијата 717 Патни трошоци во 
земјата, износот: „25,000.000" се заменува со износот: 
„30.000.000", во позицијата 725 Трошоци за одржување на 
товарните возила, износот: „4,150.000" се заменува со из-
носот: „6.150.000", во позицијата 731 Трошоци за печатење 
на обрасците врзани за остварување на приходите, изно-
сот: „4,550.000" се заменува со износот: „6,550.000", во по-
зицијата 734 Дополнение и замена на опремата, износот: 
„15,600.000" се заменува со износот: „30,600.000", во став-
ката Вкупно основна намена 01, износот: „347,927.000" се 
заменува со износот: „378.927.000", а во ставката Вкупно 
раздел 32 (позиции 709 до 738) износот: „347,927.000" се за-
менуа со износот: „378,927.000"; 

14) Во Раздел 35. Сервис за укажување услуги за по-
требите за репрезентација на сојузните органи, Основна 
намена 01 Средства за работа на органите на управата, во 
позицијата 761 Материјални трошоци и трошоци за 
одржување на објектите и опремата, износот: 
„290,000.000" се заменува со износот: „395.000.000", во по-
зицијата 762 Трошоци за експлоатација и одржување на 
специјалниот воз, износот: „29,640.000" се заменува со из-
носот: „59.640.000", во ставката Вкупно основна намена 
01, износот, „644,046.000", се заменува со износот: 
„779,046.000", а во ставката Вкупно раздел 35 (позиции 760 
до 766) износот: „644,046.000" се заменува со износот: 
„779.046.000"; 

15) Во Раздел 38. Управа на деловните згради на со-
јузните органи, Основна намена 01 Средства за работа на 
органите на управата, во позицијата 777 Средства за мате-
ријални трошоци, износот: „13,000.000" се заменува со из-
носот: „23,000.000", во позицијата 778 Режиски трошоци 
во врска со одржувањето на зградите и опремата, износот: 
„500,000.000" се заменува со износот: „580,000.000", во по-
зицијата 784 Придонес за користење на градежно земјиш-
те износот: „25,000.000" се заменува со износот: 
„113,000.000", во ставката Вкупно основна намена 01, изно-
сот: „1.055,434.000" се заменува со износот: 
„1.233.434.000", а во ставката Вкупно раздел 38 (позиции 
776 до 787) износот: „1,055,434.000" се заменува со изно-
сот: „1,233,434.000"; 

16) Во раздел 39. Автосервис на сојузните органи, Ос-
новна намена 01 Средства за работа на органите на упра-
вата, во позицијата 791 Набавка на резервни делови и тро-
шоци за други намени, износот: „75,000.000" се заменува 
со износот: „95,000.000", во ставката Вкупно основна на-
мена 01, износот: „241,245.000" се заменува со износот: 
„261.245.000", а во ставката Вкупно раздел 39 (позиции 788 
до 794), износот: „241,245.000" се заменува со износот: 
„261,245.000"; 

17) Во Раздел 41. Дополнителни средства за општес-
твено-политичките и општествените организации, Основ-
на намена 06 Други општи општествени потреби, во пози-
цијата 809 финансирање на програмата за работа на Со-
јузната конференција, износот: „235.577.000" се заменува 
со износот: „245.577.000", во позицијата 816 Финансирање 
на програмата за работа на Конференцијата, износот: 
„120.600.000" се заменува со износот: „128,600.000", во по-
зицијата 819 За весникот „Младост“, износот: „29,900.000" 
се заменува со износот: „39,900.000" во позицијата 823 Фи-
нансирање на програмата за работа на Сојузот, износот: 
„55,400.000" се заменува со износот: „75,400.000", во пози-
цијата 824 За весникот „4 јул", износот: „26,000.000" се за-
менува со износот: „36,000.000", во позицијата 834 Трошо-
ци за меѓународните активности на подрачјето на физич-
ката култура на Југославија, износот: „212.336.000" се за-
менува со износот: „272.336.000", во позицијата 835 Вон-
редни програми на спортските манифестации, што се из-
вршуваат само во 1985 година, износот: „68,009.000" се за-
менува со износот: „88.009.000", во ставката Вкупно основ-
на намена 06-2, износот: „1,311,800.000" се заменува со из-
носот: „1.449,800.000", а во ставката Вкупно раздел 41 (по-
зиции 804 до 838), износот: „1.311,800.000" се заменува со 
износот: „1.449,800.000". 

Член 4 

Овие измени и дополненија влегуваат во сила наред-
ниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

648. 

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 ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983, 1984 

И 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 
земање на определени стоковни кредити во странство во 
1983, 1984 и 1985 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 1 октомври 1985 година. 

П бр. 486 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Или јаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАН-

СТВО ВО 1983, 1984 И 1985 ГОДИНА 

Член 1 

Во Законот за земање на определни стоковни кредити 
во странство во 1983, 1984 и 1985 година („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84) во член 2 на кра-
јот на став 1 се става запирка и се додаваат зборовите: „ка-
ко и за плаќање на увозот на опрема по кредитите според 
Бернскиот аранжман која ќе се користи во производството 
за извоз“. 

Член 2 

По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 

„Член 8а 

При земањето на стоковни кредити за увоз на опрема 
не се применуваат одредбите на чл. 7 и 8 од овој закон." 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
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649. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-
конот за утврдување на вкупниот обем на расходите на 
Буџетот на федерацијата за 1985 година, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 1 октомври 1985 година. 

П бр. 487 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расхо-
дите на Буџетот на федерацијата за 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84) во член 1 износот: 
„609.570,200.000" се заменува со износот: „690.254,500.000". 

Член 2 

Во член 2 износот: „404.908,600.000" се заменува со 
износот: „436.620,900.000". 

Член 3 

Член 3 се менува и гласи: 
„Член 3 

Разликата помеѓу износот на вкупниот обем на рас-
ходите од член 1 на овој закон и износот на изворните 
приходи на федерацијата од член 2 на овој закон во износ 
од 253.633,600.000 динари ќе се обезбеди од придонесот на 
републиките и на автономните покраини во износ од 
243.633,600.000 динари и од средствата што на федерација-
та и ги обезбедува Народната банка на Југославија во из-
нос од 10.000,000.000 динари." 

Член 4 

По член 3 се додава нов член За, кој гласи: 

„Член За 

Средствата од член 3 на овој закон во износ од 
10.000,000.000 линара ќе ги обезбеди Народната банка на 
Југославија со рок на враќање од 10 години со камата по 

стапка од 8% годишно, со тоа што првиот ануитет втасува 
на 1 јануари 1988 година. 

Договор за користење на средствата од став 1 на овој 
член ќе склучи со Народната банка на Југославија од име-
то на федерација, сојузниот секретар за финансии." 

Член 5 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

650. 

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со точка 6 став 2 од Одлуката за утврдување на при-
ходите од царини и други увозни давачки што во 1984 го-
дина и се отстапуваат на Интересната заедница на Југос-
лавија за економски односи со странство, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 1 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОС-
ЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

ЗА 1984 ГОДИНА 
Се потврдува Завршната сметка на Фондот на Инте-

ресната заедница на Југославија за економски односи со 
странство за 1984 година, што ја донесе Собранието на 
Интересната заедница на Југославија за економски односи 
со странство со својата одлука бр. СП 27/2-01 од 27 февру-
ари 1985 година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 548 

1 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 
Претседател 

на Соборот на републиките и 
покраините, 

Методи Антов, с.р. 

651 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3 и 4 и на член 49 став 2 

од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со сојуз-
ниот секретар за народна одбрана и со претседателот на 
Сојузниот комитет за труд здравство и социјална зашти-
та, директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИ-
ЦИНСКИ УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СЛЕДЕЊЕ И НАД-
ЗОР ЗА ЕЛЕКТРОКАРДИОГАМОТ НА ПАЦИЕНТОТ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат: 
1) условите и барањата што мораат да бидат испол-

нети при изработката, експлоатацијата и одржувањето на 
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електромедицинските уреди и опремата за следење и над-
зор на електрокардиограмот на пациентот (во натамош-
ниот текст: уредите); 

2) постапката и начинот на означување на уредите; 
3) техничките мерки за заштита на уредите; 
4) начинот на ракувањето и одржувањето на уредите; 
5) постапката и начинот на обезбедување определени 

својства и квалитет на уредите при нивна употреба; 
6) поблиската содржина на техничкото упатство за 

користење на уредите. 
Одредбите на овој правилник се применуваат и на 

електромедицински уреди и опрема за следење и надзор 
на електрокардиограмот на пациентот со телеметриски 
системи за куќен и болнички надзор односно следење на 
електрокардиограмот кај пациенти. 

Одредбите на овој правилник не .се применуваат на 
електромедицински уреди и опрема за следење и надзор 
на работата на срцето на фетусот, на уредите со претвора-
чи на притисок или плетизмографи, на уредите и опрема-
та со инвазивни претворачи (катетери) и телеметриски 
системи и на уредите и опремата за долготраен надзор и 
следење на електрокардиограмот на пациентот. 

Член 2 

Освен термините и дефинициите утврдени во пропи-
сот за југословенскиот стандард за термини и дефиниции 
од областа на електромедицинските уреди и опремата, до-
лунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги има-
ат следните значења: 

1) Аларм е сигнализација во случаи кога е достигната 
или надмината претходно дотераната вредност на критич-
ните физиолошки параметри или на состојбата во уредите 
и опремата: 

2) Биполарни одводи (одводи по Einthovenu) се три 
стандардни одводи (I, II и III) за снимање на EKG и тоа: 

а) I биполарен одвод = лева рака (LA+) - десна рака 
(RA-); , 

б) II биполарен одвод ^ лева нога (LL+) - десна ра-
ка (RA—); 

в) III биполарен одвод ^ лева нога (LL 4-) - лева рака 
(LA—);. 

3) Бирач на одвод е систем за бирање на определен 
одвод и за калибрација; 

' 4) Брадикардија е забавен срцев ритам; 
5) Централна точка според Вилсон (Wilson) е точка 

на средниот напон на електродите R, L и F. 
6) Електрокардиограф (EKG) е елктромедицински 

уред наменет за добивање на одвоени електрокардиогра-
ми за дијагностички цели; 

7) Електрокардиограм е видлив запис на брановидни 
форми на потенцијалите на срцето; 

8) Електрода е дел на апликациониот дел на електро-
кардиографот приклучен на определен дел на телото на-
менет за детекција на потенцијалите на срцето. 

9) Електромедицински уред и опрема за следење и 
надзор на електрокардиограмот на пациентот се уреди и 
опрема што се состојат од електроди, претворачи и напра-
ви што им припаѓаат за надзор и снимање на електрокар-
диограмот на пациентот, а служат за прикажување на тие 
електрокардиограми покрај креветот на пациентот, на 
централни станици за надзор како и за активирање на ав-
томатскиот аларм; с 

10) Фактор на потискување (Реекција) е својство на 
уредот за регистрирање на биоелектрички потенцијали да 
потискува истофазни сигнални пречки што се јавуваат на 
електродите; 

И) Фибрилација на вентрикули е треперење на срце-
виот мускул предизвикано од стохастичка деполаризација 
на срцевите комори; 

12) Филтер е склоп за придушување на несакани сиг-
нали; 

13) Еднонасочен напон на поместување е еднонасочен 
напон што се појавува меѓу електродите поради создава-
ње на поларизациони напони; 

14) Кабел на пациент е повеќекилен кабел со припаѓ-
ачки конектор или конектори наменет за спојување на 
електродите со електрокардиографот; 

15) Неутрална електрода е референтна точка за дифе-
ренцијален засилувач или струјни кола за потискување на 
пречки; 

16) Одвод е начин на приклучување на електродите 
на електрокардиографот наменет за еден од видот на елек-
трокардиографско снимање; 

17) Осетливост е односот на амплитудата на записот 
или приказот спрема амплитудата на сигналот што го соз-
дава (во mm/mV); 

18) Прекордијални одводи се шест униполарни одво-
ди (С-Сб) мерени според централната точка, по Вилсон. 
Шест прекордијални електроди се поставуваат и тоа: 

а) Ci - во четвртиот меѓуребарен простор на десниот 
раб на стернумот; 

б) Сг - во четвртиот меѓуребарен простор на левиот 
раб на стернумот; 

в) Сз - на петтото ребро, меѓу одводот Сг и С4; 
г) С4 - на петтиот меѓуребарен простор на левата ме-

диоклавикуларна линија; 
д) С5 - меѓу одводот Сл и Св на левата предна аксијал-

на линија; 
. ѓ) Се - на левата средна аксијална линија во височи-

ната на електродата С4. 
19) Претворач е дел или делови на апликациониот 

дел на уредите наменети за претворење на физиолошките 
параметри на пациенти во форма што може директно или, 
индиректно (на пример преку засилувач) да се доведе во 
мерниот уред односно опремата; 

20) Противфазен напон на поместување е еднонасо-
чен напон кој се појавува меѓу електродите и кој исчезнува 
поради создавање напон меѓу кожата и електродите; 

21) QRS комплекс с биоелектричен сигнал предизви-
кан со деполаризација на срцевата комора; 

22) Референтна точка според голдбергер е точка на 
средниот напон меѓу два екстремитета (нпр. L и F); 

23) Шум е несакан сигнал создаден внатре во електро-
кардиографот и е застапен во регистрираниот електрокар-
диограм; 

24) Тахикардија е забрзан срцев ритам; 
25) Високофреквенциски пречки се пречки произведе-

ни со дејствување на енергетски извори на повеќе фреквен-
ции; 

26) Временска константа е начин на дефинирање на 
нискофреквенциски одсив на наизменично врзан засилу-
вач при побуди на напонски скок (кај RC мрежа од I ред -
време потребно амплитудата на скокот да падне на 37% од 
вредноста на почетната амплитуда). 

II Изработка, експлоатација и одржување 

Член 3 

Електродите и претворачите на уредите, како и на-
прави за далечинска команда споени со кабел, а кои при 
нормална употреба се држат во раката, не смеат да пред-
извикуваат опасност за пациентот, ракувачот или за оште-
тување на уредите, која може да настане како последица 
од нивниот слободен пад од височина од 1 м па tvrda pod-
loga so gustina pogolema od 700 kg/m3. 
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Член 4 

Уредите што имаат пишувачи со ултравиолетен из-
вор на светлост мораат да бидат конструирани така што 
да е оневозможена емисијата на светлоста на бранова 
должина помала од 320 nm. 

Член 5 

Површините на врелите игли на електрокардиограф-
ските пишувачи или елементи за печатење на електрокар-
диографот кои на температура на околината од 250С не 
постигнуваат температура поголема од 850С, не мораат 
посебно да се заштитуваат. 

Член 6 
Уредите мораат да бидат заштитени од вода која ка-

пе и удара на дефибрилаторот. 

Член 7 

Ако уредот работи со одводни електроди и неутрал-
на електрода на начин што ќе го определи производите-
лот во техничкото упатство, електрокардиограмот мора 
да стане видлив најдоцна 10 секунди по ударот на дефиб-
рилаторот. 

Член 8 

При одвојување на кој и да е апликационен дел на 
уредот од куќиштето, деловите за влез и излез на сигналот 
и металната фолија на која уредот е поставен, пациентот, 
односно ракувачот со уредот не смее да биде загрозен од 
струен удар на дефибрилаторот ниту смее да дојде до ош-
тетување на наведените делови. 

Површината на металната фолија на која е поставен 
уредот не смее да биде помала од основицата на уредот за 
уредите на класа II и уредите со внатрешен извор на напо-
јување. 

Член 9 

Ако уредот има индикатор кој покажува состојба ко-
га уредот не работи, индикаторот мора да биде активиран 
при преоптоварување или заситување на кој и да е дел на 
EKG засилувачот. 

Член 10 
Уредот со внатрешен извор на напојување мора да 

биде снабден со индикатор кој покажува кога внатрешни-
от извор на напојување е испразнет. 

Член 11 

Во случај на дефект, дозволена е поправка со лемење 
или стегање на нераздвоениот кабел на уредот за напоју-
вање. 

Член 12 

Големината на ползните патеки и воздушните расто-
јанија за изолација меѓу куќиштето на уредот и неговите 
аплџкациони делови одвоени на начин на типот F, е ут-
врдена со пропис за југословенскиот стандард за испиту-
вање на диелектрична цврстина на електромедицински 
уреди односно опрема. 

Член 13 
Мерачот на срцевиот ритам во уредот мора да го ре-

гистрира бројот на отчукувањата на срцето во опсег од 30 
до 200 отчукувања во минута, со точност од ± 10% или ± 
5 отчукувања во минута, со тоа што да се земе предвид по-
големата вредност. 

Мерачот на срцевиот ритам за EKG сигналите мора 
исправно да работи во следните опсези и тоа: 

1) амплитуда на QRS комплексот (а) - 0,5 mV до 5 
mV; 

2) траење на QRS комплексот (d) - 70 ms до 120 шѕ (40 
ms до 120 ms кај монитор за деца); 

3) наклони Q-R и Q-S сегменти од 6 mV/s до 
300 mV/s; 

4) дозволени амплитуди на пречка од градска мрежа 
- најмалку ОД mV, мерено од врвот до врвот; 

5) бавно поместување на основната линија - најмалку 
4 mV, мерено од врвот до врвот каде испитниот напон е 
триаголен, фреквенциите 0,1 Hz. 

Испитната брановидна форма на QRS комплексот и 
Т бранот е прикажана на слика 1 каде е: 

aR - позитивна амплитуда на QRS комплексот 
d - траење на QRS комплексот 
аѕ - потфрлување на Ѕ забецот 
dQT - интервал од Q забец до крајот на траењето на Т 

бранот 
dT - траење на Т бранот 

Цртеж 1 

Член 14 

Точноста на покажувањето на мерачот на срцевиот 
ритам во уредот од член 13 став 1 на овој правилник мора 
да биде задоволителна при промена на амплитудата на Т 
бранот од 0,4 mV на 1,2 mV, 20 ѕ по вклучувањето на уре-
дот при следните вредности на параметрите прикажани на 
цртеж 1, и тоа: 

1) а - 1 mV; 
2) aR - 0,875 - а; 
3) аѕ - 0,125 - а; 
4) d ^ 100 ms; 
5) di - 0,4375 - d; 
6) di = 0,5 - d; 
7) da - 0,625 - d; 
8) dT - 180 ms; 
9) dQT = 350 ms. 
Испитната брановидна форма со амплитуда на Т 

бран ат ѕ 0,4 mV е прикажана на цртеж 2. 

Цртеж 2 

Испитната брановидна форма со амплитуда на Т 
бран ат ^ 1,2 mV е прикажана на цртеж 3. 

Цртеж 3 
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Член 15 

Мерачот на срцевиот ритам не смее да регистрира 
сигнали чија вредност на QRS комплексот е помала од 0,5 
mV или чие траење на QRS комплексот е покусо од 10 шѕ а 
амплитудата помала од 1 mV. 

Времето на одѕивот на наглата промена на срцевиот 
ритам од 80 на 120 отчукувања во минута и од 80 на 40 от-
чукувања во минута се мери така што се зема предвид вре-
мето од појавата на првиот QRS комплекс на новата вред-
ност на бројот на отчукувањата до појавата на измерената 
вредност од 105 отчукувања во минута, односно 55 отчуку-
вања во минута респективно. 

Член 16 

Уредот мора да има видлив, односно звучен аларм 
кој мора да се активира во случај на застој или престану-
вање на работата на срцето, брадикардија, тахикардија и 
појава на фибрилација на вентрикули. 

Горната граница на алармот мора да биде во опсег 
од 100 до 200 отчукувања во минута, а кај мониторот за 
деца оваа граница мора да изнесува и 220 отчукувања во 
минута. 

Долната граница на алармот мора да изнесува од 30 
до 100 отчукувања во минута. 

Точноста на работата и точноста на дотерувањето на 
алармот мораат да бидат поголеми од ± 10% на отстапу-
вање од стварната вредност или ± 5 отчукувања во мину-
та, со тоа што да се зема предвид поголемата вредност. 

Член 17 

Времето на одѕивот на алармот не смее да биде под-
олго од 10 ѕ при скоковити промени на ритмот, и тоа: 

1) за скок од 80 отчукувања во минута на 0 отчукува-
ња во минута, со дотерана вредност на алармот на 40 от-
чукувања во минута; 

2) за скок од 80 отчукувања во минута на 40 отчукува-
ња во минута, со дотерана вредност на аларм на 60 отчу-
кувања во минута; 

3) за скок од 80 отчукувања во минута на 120 отчуку-
вања во минута, со дотерана вредност на аларм на 100 от-
чукувања во минута. 

Члене 18 
Уредот мора да биде снабден со направа за пригушу-

вање или прекинување на алармот. 

Член 19 
Системот за прикажување на ЕКГ сигналот во уре-

дот мора да ги задоволува следните услови, и тоа: 
1) динамичкото подрачје на влезниот сигнал мора да 

биде поголемо од ± 5 mV за сигналите чија брзина на по-
растот е од 320 mV/s со еднонасочно поместување на ну-
лата во подрачјето од - 300 mV до 300 mV и со стабилност 
на амплитуда поголема од 4- 10 %; 

2) шумот мора да биде помал од 40 V мерено од 
врвот до врвот, со сите електроди врзани во една точка 
преку паралелна комбинација на отпорниците од 51 кА на 
кондезнатор од 47 nF; 4 

3) засилувањето мора да ја овозможува осетливоста 
од 10 mm/mV од ± 10%; 

4) временската база (брзина на хартија) за запишува-
ње на брзината мора да биде 25 mm/s со точност поголема 
од ± 10%; 

5) ширината на записот мора да изнесува најмалку 30 
mm; 

6) ширината на трагот мора да изнесува најмалку 1 
mm; 

7) точноста на временскиот макрер (ако постои) мора 
да биде поголема од ± 2%; 

8) надвисувањето при одѕивот на скок може да изне-
сува најмногу 10%; 

9) временската константа мора да изнесува најмалку 
0,3 ѕ. 

Член 20 
На уредот не се испитува диелектричната цврстина 

меѓу деловите на апликациониот дел. 
Испитувањето на диелектричната цврстина меѓу ап-

ликационите делови на уредот одвоени на начин од типот 
F и деловите за влез и излез на сигналот, како и куќиште-
то на уредите, се спроведува со наизменичен напон пого-
лем од 1500 V ефективна вредност и кога референтниот на-
изменичен напон изнесува од 250 V ефективна вредност (за 
уредите на класа I и II и уредите со внатрешен извор на 
напојување). 

При испитувањето на диелектричната цврстина меѓу 
апликациониот дел и мрежниот дел на уредот на класа И, 
делот на испитниот напон кој се јавува меѓу апликациони-
от дел на уредот и другите електрични кола што не се дел 
на кола со мрежен напон не смее да ја примине вредноста 
на наизменичниот напон од 1500 V ефективна вредност. 

III. Вземјување и изедначување на потенцијали 

Член 21 
За уредите од класа II со изолиран внатрешен застор 

што имаат трожилен мрежен кабел, трет вод, споен на 
контакт на заштитно вземјување на мрежниот штекер, мо-
ра да се користи само како функционално вземјување за 
тој застор, а неговата изолација мора да биде обоена зеле-
но - жолто. 

Изолацијата на внатрешниот застор за уреди од кла-
са II ,и за сите ожичувања споени со нив мора да ги задово-
лува условите и испитувањата утврдени за мрежниот дел 
на уредот класа II според прописот за југословенскиот 
стандард за испитување на диелектрична цврстина на 
електромедицински уреди односно опрема. 

Член 22 
Покрај вредноста на одводните струи што се утврде-

ни во прописот за југословенскиот стандард за мерење на 
трајни одводни струи на електромедицински уреди, однос-
но опрема мораат да бидат исполнети следните услови: 

1) дозволена вредност на одвоедната струја низ куќ-
иштето за уреди на типот CF во нормални услови не смее 
да биде поголема од 0,1 тА; 

2) во уредите што имаат спојница за функционално 
вземјување, одводната струја на пациентот која тече од 
апликациониот дел на уредите во земјата мора да одгова-
ра на вредностите дадени во табелата, кога меѓу стегалка-
та на функционалното вземјување и земјата се приклучува 
напон еднаков на вредноста од 110% на највисокиот дозво-
лен работен мрежен напон, со тоа што ова испитување да 
не се спроведува кога стегалките на функционалното взем-
јување и заштитното вземјување во уредот меѓусебно се 
споени. 

Тип на уред или апликаци-
онен дел 

Дозволени вредности на од-
водни струи (со мрежен на-
пон на спојницата на фун-
кционалното вземјување) во 
шА 

В, BF 5,0 

CF 0,05 

Начинот на приклучокот на мрежниот напон на ап-
ликациониот дел при мерењето на трајните одводни 
струи е прикажан на цртеж 4. 
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Член 23 
Во уредите наменети за работа со интракардијални 

електроди, изолацијата на електродите и кабелот на паци-
ентот мора да биде изведена така што со изолацијата да се 
опфаќа кабелот и целото тело на електродата, со исклучок 
на површината на електродата. 

IV. Означување 

Член 24 
Уредите не смеат да се означуваат како електромеди-

цински уреди и опрема од тип В. 

Член 25 
На уредите што се заштитени од удар на дефибрила-

тор мораат да бидат означени дека се заштитени од удар 
на дефибрилатор. 

Член 26 
На предната страна на уредот мора да биде поставе-

на јасна и видлива ознака дека звучниот аларм е во по-
ложба „исклучено“. 

Член 27 
Спојницата на функционалното вземјување на уредот 

мора така да се означи што може да се разликува од спој-
ницата за заштитното вземјување на уредот. 

Цртеж 4 

На цртежот е: 
Г - извор на напојување 
2 - апликационен дел 
3 - претворач 
4 - физиолошки раствор 
5 - уред за следење и надзор на електрокардиограм 

на пациент 
6 - отпорник 47 kQ 

ЗАБЕЛЕШКА: 
џ - истовремено само еден претворач во раствор 
ф џ - нормален услов 
^ не f - услов само на една грешка 

V. Поблиска содржина на техничкото упатство 

Член 28 
Техничкото упатство за уредите мора да го содржи 

следното: 
1) предупредување дека спроводните делови на елек-

тродите и припаѓачките конектори на апликациониот дел 
на уредот од типот BF и CF не смеат да ги допираат дру-
гите спроводни делови, вклучувајќи ја и земјата; 

2) податок за бројот и типот на приборот како што е 
кабелот на пациентот, неопходен да се постигне заштита 
од дефибрилација, заштита од високофреквенциски изго-
реници и сл. 

3) податок за начинот и видот на заштита од електро-
медицински уреди и опрема за електрохирургија и дија-
термија; 

4) податок за начинот на подготвување на кожата на 
пациентот; 

5) предупредување и опис на начинот за употребата 
на електродите; 

6) податок за начинот на означувањето на електроди-
те; 

7) податок за начинот на работата на уредите со од-
водни електроди и неутрална електрода; 

8) опис на електричните параметри на струјата која 
при употреба на уреди наменски е насочена кон телото на 
пациентот ако таа постои (например за истовремено мере-
ње на респирација, контрола на прицврствувањето на 
електродите, потискувањето на пречките и сл.); 

9) податок за најголемата дозволена амплитуда на Т 
брановите (ат); 

10) податок за видот на одѕивот на мерачот на срце-
виот ритам (изнаоѓање на средната вредност на мерење од 
отчукување до отчукување и сл.), за точноста на мерачот и 
начинот на одѕивот на појавата на неправилни ритми или 
брановидни форми на кардиограмот; 

11) податок за времето на одѕивот на нагла промена 
на срцевиот ритам; 

12) податок за начинот на индикација и време на по-
јава на аларм во случај на појава на фибрилација на вен-
трикули или тахикардија; 

13) опис на начинот и видот на сигнализацијата, 
употребата и положбата на алармот; 

14) јасно и видливо предупредување на ракувачот де-
ка кај пациентот со вграден стимулатор на срцевиот ри-
там (песмејкер) самиот надзор е недоволен, зашто мера-
чот на бројот на отчукувањата може да ги мери импулсите 
на стимулаторот и по застојот или престанувањето на ра-
ботата на срцето на пациентот; 

15) опис, на видот и начинот на поставувањето на 
електродите и контрола на исправноста на работата кај 
телеметриското следење; 

16) ознака на спојницата на функционалното вземју-
вање на уредот заради разликување на таа спојница од 
спојницата за заштитно вземјување на уредот. 

Член 29 

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена 
од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 50-8666/1 
29 мај 1984 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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