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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД 

ВРЕДНОСТ 
Се прогласува Законот за хартиите од вредност, што 

го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот 
собор од 19 октомври 1989 година. 

П бр. 1067 
19 октомври 1989 година 
Белград Претседател на 

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

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигорневиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите, начинот на изда-

вање и преносот на акциите, обврзниците, благајничките 
записи, цертификатите и комерцијалните записи (во ната-
мошниот текст: хартиите од вредност). 

Член 2 
Хартии од вредност може да издава претпријатие, 

банка и друга финансиска организација, организација за 
осигурување, општествено-политичка заедница и друго 
правно лице (во натамошниот текст: издавач). 

Член 3 
Хартијата од вредност гласи на динарот. 
Хартијата од вредност може да гласи и на странска 

валута. 
Член 4 

Заради процена на исполнувањето на условите од од-
луката од член 20 односно од законот или од одлуката од 
член 29 на овој закон за издавање на долгорочни хартии 
од вредност, се формира посебна комисија за давање одоб-
ренија за издавање на хартии од вредност (во натамошни-
от текст: Комисија). 

Сојузниот извршен совет ги именува претседателот и 
членовите на Комисијата на период од четири години. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува составот, на-
чинот и делокругот на работа на Комисијата од став 1 на 
овој член. 

Член 5 
Издавачот на дологорочни хартии од вредност од 

член 2 на овој закон е должен да поднесе барање до Коми-

сијата од член 4 став 1 на овој закон со мислење од 
Службата на општественото книговодство за неговиот бо-
нитет и одлука за издавање на акции односно закон или 
одлука за издавање на обврзници, заради оцена на испол-
нувањето на условите за издавање на хартии од вредност. 

На барање на одобрението од став 1 на овој член не 
подлежат издавачите на акции при основањето на акцио-
нерско друштво и општествено-политичките заедници ка-
ко издавачи на долгорочни хартии од вредност. 

Член 6 
Комисијата од член 4 став 1 на овој закон во рок од 

30 дена од денот на поднесувањето на барањето дава одоб-
рение за исполнувањето на условите за издавање на хар-
тии од вредност. 

Член 7 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

финансиите ги води регистарот на издадените одобренија 
за издавање на долгорочни хартии од вредност и региста-
рот за издадените долгорочни хартии од вредност. 

Во регистарот за издадените долгорочни хартии од 
вредност се внесуваат следниве податоци: 

- видот на долгорочната хартија од вредност; 
- називот и седиштето на издавачот на хартијата од 

вредност; 
- вкупниот износ и бројот на хартиите од вредност; 
- серискиот и контролниот број на издадените хар-

тии од вредност. 
Издавачот од член 5 на овој закон е должен по изда-

вањето на долгорочни хартии од вредност да му ги доста-
ви на сојузниот орган од став 1 на овој член податоците од 
став 2 на овој член заради упис во регистарот. 

Член 8 
Хартија од вредност, во смисла на овој закон, е пис-

мена исправа која гласи на име или на доносителот. 

Член 9 
Издавачот на хартијата од вредност е должен да ги 

извршува сите обврски од хартијата од вредност, во рокот 
и на начинот што се предвидени со законот или со одлука-
та за нивното издавање. 

Правата и обврските од хартијата од вредност наста-
нуваат кога издавачот хартијата од вредност ќе му ја пре-
даде на купувачот или на неговиот овластен застапник. 

Член 10 
Хартијата од вредност која гласи на име се пренесува 

со полн индосамент, ако на неа изречно не е означено дека 
не може да се пренесува. 

Хартијата од вредност која гласи на доносител се 
пренесува со предавање. 

Член 11 
Хартијата од вредност може да се користи за намиру-

вање на обврските спрема доверителите, под условите и 
на начинот што имателот на хартијата од вредност ќе ги 
договори со доверителите. 

Хартијата од вредност може да се користи и за обез-
бедување на плаќање со нејзино заложување. 
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Член 12 
Правата од исчезнатата хартија од вредност можат 

да се остварат само ако таа хартија од вредност гласела 
на име. 

Првата од став 1 на овој член се остваруваат во вон-
процесна постапка. 

II. АКЦИЈА 

Член 13 
Акција е исправа за сопственоста над средствата 

вложени во претпријатие, во банка, во друга финансиска 
организација, во организација за осигурување и во друго 
правно лице кое може да стекнува добивка. 

Имателот на акција стекнува право на учество во до-
бивката а зависно од видот на акцијата, може да има и 
право на учество во управувањето. 

Член 14 
Акцијата може да гласи на динари или на странска 

валута, но во Југославија на пазарот се купува и продава 
за динари. 

Член 15 
Акцијата се уплатува во пари, а може и во предмети и 

права изразени во паричен износ, во согласност со одлука-
та од член 20 на овој закон. 

Член 16 
Средствата за купување на акции можат да се упла-

тат одеднаш или во рати. 
Ако уплатата се врши во рати, купувачот на акција 

добива привремена акција со тоа што секоја наредна упла-
та се запишува и се потврдува на самата привремена акци-
ја г, 

Привремената акциЈа се повлекува и се заменува со 
постојана акција кога имателот на привремена акција ќе 
го уплати вкупниот износ на својот удел. 

Ако вкупниот износ нз кој се издаваат акции не е ос-
тварен во согласност со одлуката од член 20 на овој закон, 
издавачот може да се откаже од издавањето на акции и е 
должен на уплатувачите да им ги врати уплатените парич-
ни средства, со каматата утврдена со одлуката од член 20 
на овој закон, која се пресметува од денот на уплатата до 
денот на враќањето. 1 

Член 17 
Имателот на акција има право на дел од остварената 

добивка (дивиденда). 
Во стечајната псотапка имателот на акција има право 

на дел од стечајната маса. 
Имателот на акција, зависно од видот на акцијата, 

може да има право на глас во собранието на издавачот на 
акциите во изборот на органите на управување и надзор и 
право на вршење надзор и утврдување на деловната поли-
тика. -

Член 18 
Работничкиот совет односно соодветниот орган на 

управување на издавачот на акции донесува одлука со која 
је утврдува височината на дивидендата и начинот на неј-
зината исплата. 

Член 19 
Акцијата се состои од два дела. 
Во првиот дел, обвивката на акцијата, мораат да би-

дат означени сите основни елементи на акцијата од член 
21 на овој закон и изводите од одлуката од член 20 на овој 
закон. 

Вториот дел од акцијата се состои од купонски табак 
кој ги содржи купоните за наплата на дивидендата. 

Член 20 
Одлука за издавање на акции во претпријатието, во 

организацијата за осигурување и во друго правно лице до-
несува работничкиот совет, соодветниот орган на управу-
вање на издавачот, односно основачот. 

Со одлуката за издавање на акции се утврдуваат осо-
бено: називот на издавачот на акции; ознаката дека акци-

јата гласи на доносител или на име; вкупниот износ на кој 
се издаваат акции и бројот на акциите; номиналната вред-
ност на акциите, бројот на гласови што го дава акцијата, 
ако се стекнува право на управување во согласност со 
член 13 од овој закон; начинот на исплата на дивиденда-
та; времето на уписот на акции; начинот на уписот на ак-
ции; кај кого и во кој рок се врши уплата на средствата за 
купување на акции; во кој рок се врши поврат на уплате-
ните средства во случај на откажување од издавањето на 
акции; видот на акциите; редоследот на остварувањето на 
првенство кога приоритетните акции се издаваат во пове-
ќе серии; начинот на објавување на издавањето на акции; 
постапката за распределба и дистрибуција на акциите; на-
чинот на плаќање на акциите; утврдувањето на условите 
за исплата на кумулативната дивиденда; поднесувањето 
на ризикот; начинот на располагање со акциите; можнос-
та за замена - конвертирање на акциите; правата што ги 
остварува имателот на приоритетна акција; правото на 
приоритетно купување на имателите на акции при новото 
издавање на акции и други прашања во врска со издавање-
то на акции. 

Со одлуката за издавање на акции може да се предви-
ди издавање на потврда со која се потврдува дека имате-
лот го поседува бројот на акциите означен во потврдата. 

Потврдата од став 3 на овој член може да се користи 
само како легитимација за учество во собранието на акци-
онери со определен број гласови. 

Член 21 -
Акцијата ги содржи следните основни елементи: оз-

наката дека е акција; ознаката на видот на акцијата; фир-
мата односно седиштето на издавачот на акцијата; фирма-
та односно името на купувачот на акцијата или ознака на 
кого гласи акцијата; вкупниот паричен износ на кој се из-
даваат акции и бројот на акции; роковите за исплата на 
дивидендата; местото, датумот на издавање и серискиот 
број со контролен број на акцијата; факсимил на потписи-
те на овластените лица на издавачот на акцијата и права-
та од акцијата. 

Купонот за наплата на дивидендата ги содржи след-
ните основи елементи: редниот број на купонот за напла-
та на дивидендата; бројот на акцијата по која се исплату-
ва дивидендата; називот на издавачот на акцијата; година 
во која се исплатува дивидендата и факсимил на потписи-
те на овластените лица на издавачот на акцијата. 

Член 22 
Според редоследот на издавањето, акцијата може да 

биде основачка - акција од првата емисија или акција од 
наредните емисии. 

Според содржината на правата, акцијата од став 1 на 
овој член може да биде обична (редовна) или приоритетна 
(повластена). 

Основачката акција од став 1 на овој член, покрај 
обична (редовна), може да биде приоритетна (повластена). 

с Член 23 
Акцијата од член 22 на овој закон може да биде без 

право на глас, со право на еден глас или со право на пове-
ќе гласови. 

Член 24 
Имателот на приоритетна (повластена) акција во од-

нос на имателот на обична (редовна) акција има право на 
првенство на наплата на дивидендата, на наплата во по-
стапката за стечај на издавачот на акциите, како и други 
права на првенство што се утврдуваат со одлуката од член 
20 на овој закон. 

Член 25 
Приоритетната акција може да биде кумулативна и 

партиципативна. 
Кумулативната приоритетна акција од став 1 на овој 

член му дава на имателот на акцијата право на наплата на 
кумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето 
на Јчакви и да било дивиденди на имателите на обични ак-
ции, во согласност со одлуката од член 20 на овој закон. 

Партиципативната приоритетна акција, покрај опре-
делена дивиденда, донесува и права на учество во распре-
делбата на добивката, во согласност со одлуката од член 
20 на овој закон. 
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III. ОБВРЗНИЦА 

Член 26 
Обврзница е писмена исправа со која издавачот се об-

врзува дека на лицето означено во обврзницата или по не-
гова наредба, односно на доносителот на обврзницата, ќе 
му го исплати на определениот ден износот наведен во об-
врзницата односно износот на ануитетскиот купон. 

По исклучок од став 1 на овој член, може да се издава 
и партиципативна обврзница која на имателот, покрај ка-
мата, му даваат и право на учество во добивката на изда-
вачот на обврзницата. 

Обврзницата од став 1 на овој член може да биде га-
рантирана и негарантирана, зависно од тоа дали за испла-
та на обврските по издадената обврзница е дадена гаран-

Претпријатието, општествено-политичката заедница 
и друго правно лице можат да издаваат обврзници од свое 
име и за своја сметка. 

Банката и друга финансиска ррганизација можат да 
издаваат обврзници од свое име и за своје сметка, од свое 
име и за сметка на други лица и од името и за сметка на 
други лица. 

Член 28 
Банката, претпријатието или друго правно лице 

можат на друг издавач на обврзници да му дадат гаранци-
ја за извршувањето на сите или на определени обврски 
што издавачот на обврзници ги презел спрема имателите 
на обврзници. 

Член 29 
Со закон или со одлуката за издавање на обврзници 

што је донесува работничкиот совет, односно органот на 
управување на издавачот на обврзници се утврдуваат осо-
бено: вкупниот износ на кој се издаваат обврзниците; на-
мената за која се издаваат обврзниците; внесувањето на 
податоците за гарантот ако обврзницата е со гаранција; 
начинот на издавање на обврзниците; роковите за отпла-
тување на главницата; височината на каматната стапка 
ако е предвидено плаќање на камата; начинот на пресме-
тување и плаќање л а каматата; учеството во добивката; 
изворите на средства од кои ќе се исплатуваат обврзници-
те; правата од преносот на обврзници; судската заштита 
во наплатата на главницата и каматата и можноста за за-
мена за други видови хартии од вредност од овој закон. 

Со актот за издавање на обврзници од став 1 на овој 
член можат да се утврдат за купувачите посебни олеснени-
ја или погодности. 

Член 30 
Обврзницата може да гласи на динари или на стран-

ска валута, но во Југославија на пазарот се купува и се 
продава за динари. 

Исплатата на обврските од обврзницата која гласи на 
странска валута се врши во странска валута или во дина-
ри, во согласност со сојузниот закон со кој се уредува де-
визното работење. 

Ако исплатата на обврските се извршува во динари, 
пресметката се врши по курсот на денот на исплатата. 

Член 31 
Купувачот на обврзница го стекнува правото на об-

врзница и од обврзницата кога целосно ќе ја уплати об-
врзницата. 

Член 32 
Издавачот на обврзници може да ги изврши обврски-

те од обврзниците и пред договорените рокови ако е тоа 
предвидено со закон или со одлуката од член 29 на овој за-
кон. 

Член 33 
Обврзницата ги содржи следните основни елементи: 

ознаката дека е обврзница; фирмата односно називот и се-
диштето на издавачот на обврзницата; фирмата односно 
името на купувачот на обврзницата, или ознака дека об-
врзницата гласи на доносителот; паричниот износ на кој 
гласи обврзницата; височината на каматната стапка ако е 
предвидено плаќање на камата; процентот на учеството 

во добивката ако е предвидено тоа учество; роковите за 
отплатување на главницата и каматата; местото и дату-
мот на издавање и серискиот и контролниот број на об-
врзницата; факсимил на потписите на овластените лица 
на издавачот на обврзницата и правата од обврзницата. 

На предната страна од обврзницата со гаранција се 
означува фирмата односно називот и седиштето на гаран-
тот. 

На грбот од обврзницата се означуваат роковите за 
отплатување на главницата, каматата односно ануитетите 
(амортизационен план). 

Член 34 
Обврзницата која не се исплатува во еден износ има 

најмалку два дела. 
Во првиот дел од обврзницата мораат да бидат озна-

чени сите основни елементи од член 33 ст. 1 и 2 на овој за-
кон. 

Вториот дел од обврзницата - талонот се состои, за-
висно од начинот на амортизацијата на главницата, од 
ануитетски и каматни купони. 

Член 35 
Обврзницата може да се заменува за други видови 

хартии од вредност во согласност со законот или со одлу-
ката од член 29 на овој закон. 

IV. БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИС 

Член 36 
Благајничкиот запис е хартија од вредност која гласи 

на определен паричен износ, со определен рок на втасува-
ње и со определена каматна стапка. 

Благајнички записи издаваат Народната банка на Ју-
гославија, банките, другите финансиски организации и оп-
штествено-политичките заедници. 

Банките, другите .финансиски организации и општес-
твено-политичките заедници со продажба на благајнички 
записи собираат краткорочни парични средства. 

Член 37 
Благајничките записи се издаваат врз основа на одлу-

ката на издавачот. 
Содржината на одлуката од став 1 на овој член ја ут-

врдува Народната банка на Југославија. 
Благајничките записи се издаваат во рок на втасува-

ње до една година. 

Член 38 
Благајничкиот запис ги содржи следните основни 

елементи: ознаката дека е благајнички запис; фирмата од-
носно називот и седиштето на издавачот на благајничкиот 
запис; фирмата односно називот и седиштето на уписни-
кот на благајничкиот запис односно ознака дека благај-
ничкиот запис гласи на доносителот; паричниот износ на 
кој гласи благајничкиот запис; височината на каматната 
стапка; рокот за отплатување на главницата и каматата; 
местото и датумот на издавање; серискиот број со контро-
лен број на благајничкиот запис; правата на имателот на 
благајничкиот запис; факсимил на потписите на овласте-
ните лица на издавачот на благајничкиот запис. 

Член 39 
Износот на кој гласи благајничкиот запис го опреде-

лува издавачот на благајничкиот запис. 
Апоенскибт состав на благајничкиот запис го утврду-

ва издавачот. 
Височината на каматната стапка на благајничкиот за-

пис ја определува издавачот на благајничкиот запис. 

Член 40 
Благајничките записи што ги издава Народната бан-

ка на Југославија можат да ги запишуваат банките. 
Благајничките записи што ги издаваат банка, друга 

финансиска организација и општествено-политичката за-
едница можат да ги запишуваат претпријатијата, другите 
правни лица и физичките лица. 
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V. ЦЕРТИФИКАТ 

Член 41 
Цертификатот е исправа за депонираните средства 

кај банка или кај друга финансиска организација со рок за 
враќање подолг од една година. 

Член 42 
Цертификатот ги содржи следните основни елемен-

ти: ознаката дека е цертификат за депонирани средства кај 
банка; фирмата односно називот и седиштето на издава-
чот на цертификатот, односно ознака дека гласи на доно-
сителот; фирмата односно називот на корисникот на цер-
тификатот; износот на кој гласи цертификатот; рокот на 
кој се депонирани средствата; височината на каматната 
стапка; начинот на пресметка и исплата на каматата; да-
тумот и местото на издавање на цертификатот; серискиот 
број со контролен број; правата на имателот на цертифи-
катот; факсимил на потписите на овластените лица на из-
давачот на цертификатот. 

VI. КОМЕРЦИЈАЛЕН ЗАПИС 

Член 43 
Комерцијалниот запис е писмена хартија од вредност 

со чија продажба се собираат парични средства. 
Комерцијален запис издаваат претпријатие, задруга 

и друга форма на здружување со статус на правно лице. , 

Член 44 
Одлука за издавање на комерцијални записи донесува 

работничкиот совет односно органот на управување на из-
давачот на комерцијални записи. 

Со одлуката од став, 1 на овој член се утврдуваат осо-
бено: вкупниот иизнос на кој се издаваат комерцијални за-
писи; намената за која се издаваат; рокот на отплатата; 
височината на каматната стапка, ако е предвидено плаќа-
ње на камата; погодностите што им се даваат на иматели/-
те на комерцијални записи. 

Член 45 
Комерцијалниот запис ги содржи следните основни 

елементи: ознаката дека е комерцијален запис; фирмата 
односно називот и седиштето на издавачот на комерицјал-
ниот запис; паричниот износ на кој гласи комерцијалниот 
запис; височината на каматната стапка, ако е предвидено 
плаќање на камата; местото и датумот на издавање на ко-
мерцијалниот запис; серискиот број со контролен број; 
факсимил на потписите на овластените лица на издавачот 
на комерцијалниот запис. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Со парична казна од 45,000.000 до 450,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап претпријатие, банка, дру-
га финансиска организација и друго правно лице: 

1) ако издавачот по издавањето на долгорочни хар-
тии од вредност не му достави на сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на финансиите податоци заради 
упис во регистарот (член 7); 

2) ако издаде хартија од вредност која не ги содржи 
основните елементи пропишани со овој закон (чл. 21, 33, 
38, 42 и 45); 

3) ако одбие да ги изврши сите обврски од хартијата 
од вредност, во роковите и на начиниот што се предвиде-
ни со законот, односно со одлуката за нејзиното издавање 
(член 9 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во претпријатието, 
во банката, во другата финансиска организација и во дру-
го правно лице со парична казна од 2,500.000 до 25,000.000 
динари. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
стопански престап и одговорното лице во органот на оп-
штествено-политичката или во месната заедница со па-
рична рзна од 2,500.000 до 25,000.000 динари. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Обврските по веќе издадените хартии од вредност ќе 

се извршуваат во согласност со одредбите од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 
и 15/80). 

Член 48 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за хартиите од вредност 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78 и 15/80). 

Член 49 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. ' , 

978. 
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 ПАЗАРОТ НА 

ПАРИ И ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 
Се прогласува Законот за пазарот на пари и пазарот 

на капитал, што го усвои Собранието на СФРЈ на седница-
та на Сојузниот собор од 19 октомври 1989 година. 

П бр. 1068 
19 октомври 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 ПАЗАРОТ НА ПАРИ И ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето на пазарот на 

пари и пазарот на капитал, нивниот статус и работите на 
посредување во прометот на пари и хартии од вредност. 

Член 2 
Пазарите на пари и пазарите на капитал, како орга-

низации за финансиско посредување, можат да се основаат 
заради поврзување на понудата и побарувачката на пари и 
хартии од вредност. 

Член 3 
Пазари на пари и пазари на капитал основаат банки-

те и другите финансиски организации (во натамошниот 
текст: основачите). \ 

Основачите ги обезбедуваат условите за функциони-
рање на пазарот на пари и пазарот на капитал и се одго-
ворни за нивната работа. 

Член 4 
Основачите формираат основачки одбор. 

Член 5 
Основачкиот одбор му . поднесува на основачкото со-

брание предлог на статут и предлог на деловник за pafio 
тата на пазарите и предлог за избор на членови на управ-
ниот одбор. 
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Член 6 
Пазарот на пари и пазарот на капитал се основаат на 

основачкото собрание на пазарите. 
Основачкото собрание го сочинуваат претставници 

на основачите. 
Член 7 

Основачкото собрание донесува статут на пазарот и 
деловник за работата на пазарот и го избира управниот 
одбор на пазарот. 

Член 8 
Народната банка на Југослвија, врз основа на увид во 

статутот и во деловникот за работата на пазарот во рок 
од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, дава 
одобрение за почеток на работата на пазарот на пари и 
врши надзор над работата на пазарите. 

Комисијата формирана во согласност со член 4 од За-
конот за хартиите од вредност, во рок од 30 дена од денот 
на поднесувањето на барањето, дава одобрение за почеток 
на работата на пазарот на капитал. 

Член 9 
Со статутот на пазарот се утврдуваат: 
1) внатрешната организација на пазарот; 
2) соствот, начинот на избор и надлежноста на управ-

ниот одбор и другите тела; 
3) критериумите за исполнување на условите за учес-

ниците во работата на пазарот; 
4) видот на хартиите од вредност што се во промет 

на пазарот; 
5) правата и должностите на учесниците во работата 

на пазарот; 
6) начинот на вршење контрола на работите на паза-

рот од страна на управниот одбор; 
7) начинот на решавање на споровите што се однесу-

ваат на работите на пазарот; 
8) други прашања значајни за работата на пазарот. 

Член 10 
Со деловникот за работата на пазарот се определува-

ат начинот и условите за вршење на работите на пазарот, 
начинот на формирање и објавување на каматните стапки, 
начинот на утврдување и пресметување на провизијата, 
начинот на водење на единствената евиденција за издаде-
ните хартии од вредност што се предмет на прометот на 
пазарот, местото и начинот на организирање на единстве-
ниот информационен систем и други прашања за работа-
та на пазарот. 

Член 11 
Пазарите на пари и пазарите на капитал се правни 

лица. 
Во правниот промет пазарите од став 1 на овој член 

истапуваат од името и за сметка на учесниците во работа-
та на пазарот: 

Пазарите на пари и пазарите на капитал се запишува-
ат во судскиот регистар. 

Член 12 
Учесници во работата на пазарот на пари можат да 

бидат банките и другите финансиски организации. 
Учесници во работата на пазарот на капитал можат 

да бидат банките, другите финансиски организации, оп-
штествените фондови и претпријатијата и другите правни 
лица со посредство на овластените учесници. 

Одобрение за учествување во работата на пазарот на 
пари и пазарот на капитал даваат управните одбори врз 
основа на критериумите утврдени во статутите на пазари^ 
те. 

Член 13 
Учесниците во работата на пазарот истапуваат на па-

зарот на пари и Пазарот на капитал од свое име и за своја 
сметка, од свое име и за туѓа сметка, како и од името и за 
сметка ,на други лица. 

Член 14 
Народната банка на Југославија е учесник во работа-

та на пазарот на пари по основ на регулирањето на обе-
мот на понудата и побарувачката на пари и краткорочни 
хартии од вредност. 

Член 15 ^ 
Учесниците во работата на пазарот на пари и на па-

зарот на капитал плаќаат провизија по основ на склучени-
те зделки во прометот на пари и хартии од вредност. 

Член 16 
Пазарите на пари и пазарите на капитал организира-

ат единствен информационен систем преку кој се обезбе-
дуваат податоци за понудата и побарувачката на пари и 
хартии од вредност, за пазарната вредност на хартиите од 
вредност, за височината на каматната стапка, за боните-
тот на издавачот на хартиите од вредност, за бонитетот на 
хартиите од вредност за котацијата на хартиите од вред-
ност и други информации значајни за работата на тие па-
ри. 

Член 17 
На пазарот на пари се вршат работи на посредување 

во прометот на пари и краткорочни хартии од вредност. 

Член 18 
На пазарот на капитал се вршат работи на посреду-

вање во прометот на долгорочни хартии од вредност. 

Член 19 
На пазарот на капитал, зависно од обемот на понуда-

та и побарувачката на долгорочни хартии од вредност, се 
формира нивната пазарна вредност. 

Пазарната' вредност од став 1 на овој член пазарот на 
капитал ја објавува дневно во средствата за јавно инфор-
мирање. 

Член 20 
Постојниот пазар на пари и пазар Hai хартии од вред-

ност престанува со работењето на 31 декември 1989 годи-
на, со тоа што сите односи со основачите и другите обвр-
ски преземени со самоуправната спогодба на банките за 
основање на пазарот на пари и пазарот на хартии од вред-
ност ќе се регулираат најдоцна до 31 март 1990 година. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмот ден од денот на об-

јавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ“. 

979. 
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 УСЛОВИТЕ ЗА ЗА-
СНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО СТРАНСКИ 

ДРЖАВЈАНИ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за условите за засновање работен однос со стран-
ски државјани, што го усвои Собранието на СФРЈ на сед-
ницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1989 година. 

П бр. 1069 
19 октомври 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 УС-
ЛОВИТЕ ЗА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС СО 

СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

Член 1 
Во Законот за условите за засновање работен однос 

со странски државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
11/78) член 1 се менува и гласи: 

„Странски државјанин и лице без државјанство (во 
натамошниот текст: странски државјанин) може да засно-
ве работен однос со претпријатие, организација од оп-
штествените дејности, банка и друга финансиска организа-
ција, организација за осигурување, задруга и со други фор-1 

ми на соработка и заедничко работење со странско лице 
(во натамошниот текст: организација), како и со работен 
човек кој самостојно врши дејност со личен труд односно 
со личен труд и со средства во сопственост на граѓани, од-
носно со граѓанско правно и физичко лице, со земјоделско 
стопанство, претставништво на странска фирма и со дип-
ломатско и конзуларно претставништво во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: работодавец), ако ги исполнува општите услови ут-
врдени со закон, со колективен договор и со општ акт 
(статут, правила и други самоуправни општи акти) за 
вршење на работите на работното место за кои заснова 
работен однос и посебните услови утврдени со овој за-
кон.". 

Член 2 
Во член 2 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Странски државјанин може да заснове работен од-

нос со организација односно со работодавец, без одобре-
ние за засновање работен однос од став 1 на овој член и 
без јавно огласување, ако има одобрение за привремен 
престој или за постојано населување во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и ако работниот од-
нос го заснова за вршење на стручни работи утврдени со 
договор за деловно-техничка соработка, за долгорочна 
производствена кооперација, за пренос на технологија и 
за странски вложувања.". 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се менува и 
гласи: 

„Со општиот акт на организацијата се утврдуваат, во 
согласност со законот, работните места на кои можат да 
се вработуваат странски државјани.". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Организацијата односно работодавецот се должни 

на републичката односно на покраинската организација 
надлежна за работи на вработувањето да и достават пода-
тоци за бројот, структурата и времетраењето на работни-
от однос на стрнски државјани од ст. 1 и 2 на овој член, во 
согласност со прописите за евиденциите во областа на 
трудот.". 

Член 3 
Во член 3 по зборот: „поднесува“ се додаваат зборо-

вите: „до републичката односно до покраинската органи-
зација надлежна за работи на вработувањето“, а текстот 
до крајот се брише. 

Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 
„Барање за издавање одобрение за засновање работен 

однос на странски државјанин кој има одобрение за при-
времен престој во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија поднесува организацијата односно работо-
давецот со образложение за потребата од вработување на 
странски државјанин. Барањето се поднесува до републич-
ката односно до покраинската организација надлежна за 
работи на вработувањето.". 

Член 5 
Во член 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„Одобрение за засновање работен однос со странски 

државјанин дава републичката односно покраинската ор-
ганизација надлежна за работи на вработувањето.". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„Подносителот на барањето за издавање одобрение 

за засновање работен однос може да изјави жалба против 
решението од став 1 на овој член во рок од 15 дена од де-

нот на доставувањето на решението. Жалбата се поднесу-
ва до органот определен со статутот на републичката од-
носно на покраинската организација надлежна за работи 
на вработувањето.". 

Член 6 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Странски државјанин заснова работен однос со де-

нот на стапување на работа, врз основа на одлуката за из-
бор односно на договорот за работа.". 

Член 7 
Во член 7 зборовите: „односно со работниот човек 

кој самостојно врши дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани, работниот човек што со личен 
труд самостојно во вид на занимање врши професионална 
дејност односно со граѓанското правно лице“ се заменува-
ат со зборовите: „односно со работодавецот“. 

Член 8 
Во член 8 зборовите: „работниот човек кој самостој-

но врши дејност со личен труд со средства во сопственост 
на граѓани, работниот човек кој со личен труд самостојно 
во вид на занимање врши професионална дејност односно 
кај граѓанското правно лице“ се заменуваат со зборот: 
„работодавецот“. 

По став 1 се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: 
„На странскиот државјанин кому му е продолжен 

привремениот престој во Социјалистичка Федеративна 
Република Југосалвија и кому му е дадено ново одобрение 
за засновање работен однос, му се продолжува работниот 
однос. 

На странскиот државјанин кој заснова работен однос 
по основ на договорот од член 2 став 2 на овој закон му 
престанува работниот одност со денот на престанувањето 
на договорот.". 

Член 9 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Организацијата односно работодавецот може со 

странски државјанин да склучи договор за вршење на при-
времени и повремени работи, на период кој не може да би-
де подолг од три месеци во календарската година, под ус-
ловите утврдени со закон и со општ акт за вршење на тие 
работи од страна на државјани на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија.". 

Член 10 
Член 12 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 5.000.000 до 25.000.000 динари 

ќе се казни за прекршок организацијата односно работо-
давецот: 

1) ако со странски државјанин заснове работен однос 
спротивно на одредбите од чл. 2 до 5 на овој закон; 

2) ако со странски државјанин заснове работен однос 
спротивно на одредбите на чл. 6 и 7 од овој закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 2.000.000 до 10.000.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата односно кај работодавецот.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

980. 
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 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНО-
ВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-

РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за измена на Законот за Но-

винско-издавачката установа Службен лист на Социјално-
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тинка Федеративна Република Југославија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 
19 октомври 1989 година. 

П бр. 1070 
19 октомври 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 НОВИНСКО-ИЗДА-
ВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за Новинско-издавачката установа 

Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) во член 7 
ставот 2 се менува и гласи: 

„Претплатата цена на „Службен лист на СФРЈ“ и 
мерилата за утврдување на цената на одделен број ги ут-
врдува Советот на Установата/'. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

981. 
Врз основа на член 4 став 2 од Законот за Сојузниот 

совет за заштита на уставниот поредок („Службен лист на 
СРФЈ", бр. 57/83), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на седницата 
одржана на 4 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА 

НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК 
1. Се разрешуваат претседателот на Сојузниот совет 

за заштита на уставниот поредок д-р Јанез Дрновшек и 
членовите на Сојузниот совет за заштита на уставниот по-
редок д-р Борисав Јовиќ и Ненад Буќин. 

2. Во Сојузниот совет за заштита на уставниот поре-
док се именуваат: 

а) за претседател - д-р Борисав Јовиќ, потпретседа-
тел на Претседателството на СФРЈ; 

б) за членови, од редот на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ - м-р Богиќ Богичевиќ и д-р Васил Тупур-
ковски. 

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

О. бр. бб 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

982. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 9 ст. 1 и 2 од Законот за Меморијалниот цен-
тар „Јосип Броз Тито“ и со точ. 1 и 1а од Одлуката за бро-

јот и составот на членовите на Советот на Меморијални-
от центар „Јосип Броз Тито“, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Комисијата за избор и именувања, на седница-
та на Сојузниот собор од 19 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-

ТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР 
„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ 

За членови на Советот на Меморијалниот центар „Јо-
сип Броз Тито“ се именуваат: 

- д-р Васил Тупурковски, член на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; 

- Петар Шкундриќ, член на Претседателството на 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југо-
славија; 

- Радиша Гачиќ, член на Сојузниот извршен совет и 
сојузен секретар'за труд, здравство, боречки прашан^ и 
социјална политика; 

- Марин Цетиниќ, член на Советот на федерацијата; 
- Димче Беловски, член на Советот на федерацијата и 
- Драгиша Ивановиќ, член на Советот на федерација-

та. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 870 
19 октомври 198? година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Богдана Ѓлумац-Леваков, с. р. 

983. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80, 63/80, 3/82, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89,46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО ЗА 
УКИНУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

Член 1 
На прометот на патнички автомобили од тар. број 6 

на Тарифата на основниот данок на промет на производи 
се плаќа основен данок на промет на производи според ра-
ботната зафатнина на моторот, и тоа: 

1) со работна зафатнина на моторот до 0,95 
литн 15% 

2) со работна зафатнина на моторот над 0,95 
литри до 1,6 литри 18% 

3) со работна зафатнина на моторот над 1,6 
литри до 2,0 литри 35% 

4) со работна зафатнина на моторот над 2,0 
литри 50% 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 654 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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984. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ 
ЕМИРАТИ 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Обединетите Арапски 
Емирати, со седиште во Абу Даби. 

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе се 
грижи за извршувањето на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 521 
22 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

985. 
Врз основа на член 23 од Законот за основите на сис-

темот на општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со 
надлежните републички и покраински органи, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
1. Во Одлуката за начинот на формирањето на цените 

на производите од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 55/89 и 60/89) во точка 4 став 2 зборовите: 
„од осум дена“ се заменуваат со зборовите: „од 15 дена“. 

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

Е. п. бр. 655 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
, Анте Марковиќ, с. р. 

986. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање на 

посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 
ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВА-

ЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 
1. Во Одлуката за определување на стоките на кои се 

плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 10/89, 51/89, 55/89 и 62/89) во точка За став 1 процен-
тот: „1" се заменува со процентот: „3". 

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

Е. п. бр. 656 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
ч 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

987. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната 

такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОСЕБНА 

ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ 
1. Во Одлуката за плаќање посебна такса на увезени 

стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88, 10/89, 43/89, 
51/89, 55/89 и 62/89) во точка 3 во одредбата под 5 про-
центот: „1" се заменува со процентот: „3". 

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

Е. п. бр. 657 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

988. 
Врз основа на член 6 од Законот за вршење на мену-

вачки работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 
40/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА 

1. Менувачката провизија што овластените банки им 
ја исплатуваат на овластените менувачи од член 2 на Зако-
нот за вршењето на менувачки работи и за прометот на 
ефективни странски пари во Југославија изнесува најмал-
ку 1%, а менувачката провизија што овластените банки му 
ја исплатуваат на Автомото сојузот на Југославија за про-
дадени бензински бонови изнсесува 2%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за височината на менувачка-
та провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/88). 

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

Е. п. бр. 648 
12 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Александар Митровиќ, с. р. 

989. 
Врз основа на член 56 став 3 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), на предлог од Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали Сојузниот извршен совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА 
МЕРИЛО И ЗА ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИ, МОСТРИ НА 

РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛА 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

надомест за покривање на трошоците на испитување на 
типот на мерило и за преглед на еталони, мостри на рефе-
рентни материјали и мерила („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 44/84, 4/85, 63/85, 59/86, 55/87,43/88 и 21/89), во точ-
ка 16 бројот: „30.000" се заменува со бројот: „300.000". 

2. Тарифата на надоместите за преглед на мерила се 
менува и гласи: 

„ Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 

Дин/парч. 

А. Мерила за должина 
Tap. број 1 

Дин/парч. 

6) 

Мерила за должина, со класа на точност 
ODD И CIIX): 
1) едноделни мерила од дрво и сличен ма-

теријал во облик на стап: 
а) до 2 m 2.000 
б) над 2 m 4.000 

2) едноделни мерила Од метал во облик на 
стап (ленири, летви и сл.): 
а) до 2 m 4.000 
б) над 2 ш 40.000 

3) сложливи мерила на зглобови, од дрво 
и од сличен материјал 1.000 

4) сложливи мерки на зглобови, од 
метал 1.500 

5) мерила со мерна лента: 
а) до 5 m 600 
б) над 5 т л о 30 т 10.000 
в) над 30 т до 50 т 50.000 
г) над 50 т 100.000 
мерила со мерна лента, со висулец: 
а) до 10 m t 
б) над 10 m до 30 m 
в) над 30 m 

7) мерила за дебелина (подвижни мерила) 
од дрво и од метал 

2. Уреди за мерење должина: 
1) уреди за мерење должина со премотува-

ње (на жица и кабел, на текстилни лен-
ти, на гајтани и тантели, на текстилни 
ткаенини и трикотажа, на завоен мате-
ријал, на хартија, на покриена хартија, 
на фолии, тапети, подни облоги, жиче-
но ткаење и др.) 

2) уреди за мерење должина на текстил со 
полагање 100.000 

3) мерила за широчина и надвишување на 
колосеци 90.000 

3. Планпаралелни гранични мерила за 
должина: 
1) ако прегледот се врши со споредбен метод: 

а) до 25 mm 10.000 
б) над 25 mm до 100 mm 15.000 
. в) над 100 mm до 500 mm 18.000 
г) над 500 mm 20.000 

2) ако прегледот се врши со апсолутен метод: 
а) до 25 mm 50.000 
б) над 25 mm 70.000 

Tap. број 2 
Таксаметри 150.000 

Б. Мерила за површина 
Tap. број 3 

1.Планиметри ' 40.000 
2. Справи за мерење површина 120.000 

В. Мерила за зафатнина 

Tap. број 4 

Мерила за зафатнина на цврсти материјали: 
1) мерила за сипливи материјали со 

трговска класа на точност 
2) рамки за дрва 
3) сандаци, рамки и други мерила за гра-

дежни материјали 

Tap. број 5 

Мерила за зафатнина на течности: 
1) лабораториски мерила за течности: 

а) мерни тиквички до 2000 ml 
б) мерни цилиндри 
в) пипети 
г) бирети 
д) меланжери 

2) медицински инјекциони шприцеви - стак-
лени 

3) медицински инјекциони шприцеви за ед-
нократна употреба - пластични 

4) угостителски садови (чаши, шишиња, бо-
кали) 

5) буриња и каци, за секои започнати 100 1 
зафатнина по 

6) канти 
7) балони 
8) мерни садови 
9) млекомери 

10) справи со мерни садови, според вкупната 
зафатнина на тие садови: 
а) до 5 dm3 (литри) 
б) над 5 dm3 (литри) 

Tap. број 6 

Цистерни, резервоари, танкови и танкери со 
поделба или без поделба, што се испитуваат 
по сув или мокар пат: 

15.000 1) цистерни: 
100.000 а) до 5 т 3 зафатнина, за секој 0,1 т 3 по 
120.000 б) над 5 т 3 зафатнина за секој натамо-

шен започнат 1 т 3 уште по 
3.000 2) резервоари: 

а) до 5 т 3 зафатнина, за секој 0,1 т 3 по 
б) над 5 т 3 до 50 т 3 зафатнина, за секој 

натамошен започнат 1 т 3 уште по 
в) над 50 т 3 зафатнина, за секои ната-

мошни започнати 50 т 3 уште по 
3) танкови и танкери: 

а) до 50 т 3 зафатнина, за секоја комора 
90.000 б) над 50 т 3 зафатнина, за секоја комора 

и за секои натамошни започнати 50 т 3 

Tap. број 7 
Водомери: 

а) до 10 m3/h 
б) над 10 m3/h до 50 m3/h 
в) над 50 m3/h до 100 m3/h 
г) над 100 m3/h до 200 m3/h 
д) над 200 m3/h до 500 m3/h 
ѓ) над 500 m3/h за секои натамошни за-

почнати 500 m3/h уште по 

Tap. број 8 

Проточни мерила за течни горива, маЗива и 
други течности: 
1) справи за мерење течни горива, проточни 

мерила за течни горива, мазива и други 
течности: 
а) до501/мин 
б) над 501/мин до 2001/мин 
в) над 2001/мин до 5001/мин 
г) над 500 l/мин до 10001/мин 

3.000 
10.000 

20.000 

1.000 
800 
200 
900 
100 

700 

20 

10.000 
10.000 
5.000 
1.000 

20.000 

20.000 
40.000 

3.000 

15.000 

3.000 

15.000 

15.000 

200.000 

15.000 

5.000 
13.000 
20.000 
25.000 
50.000 

20.000 

200.000 
250.000 
400:000 
500.000 
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д) над 10001/мин до 20001/мин 
ѓ) над 20001/мин за секои натамошни за-

почнати 10001/мин уште по 
2) справи за мерење на мешаница на течни 

горива, по справа 
3) справи за мерење на течен гас 

Tap. број 9 

Мерила за зафатнина на гасови: 
1) гасомери со течност: 

а) до 15 m3/h 
б) над 15 m3/h до 250 m3/h 

2) гасомери со мевови: 
а) до 16 m3/h 
б) над 16 m3/h до 250 m3/h 

3) гасомери со ротациони клипови: 
а) до 250 m3/h 

4) гасомери со турбина: 
а) до 4000 mVh 
б) над 4000 mVh Д9 7000 m3/h 

Г. Мерила за маса 

Tap. број 10 
Тегови: 

1) класа на точност М2: 
а) до 200 g 
б) над 200 g 

2) класа на точност M l : 
3) класа на точност И и F2 
4) контролни тегови (класа на точност 

Ml) што на преглед ги поднесуваат 
производителите и лицата што попра-
ваат и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

Tap. број 11 
1. Баги со неавтоматско функционирање со 

класа на точност ^ЈГ) и СЛ : 

1) прецизни ваги 
2) аналитички ваги 

2. Баги со неавтоматско функционирање со 
класа на точност ПИР и (ПП): 
1) ваги со постојана положба на рамно-

тежата: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg, за секои натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
2) вати со променлива положба на рамно-

тежата: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
3) електромеханички ваги со мерни пре-

творувачи: 
а) до 20 kg 
б) над 20 kg до 500 kg 
в) над 500 kg до 5000 kg 
г) над 5000 kg до 20000 kg 
д) над 20000 kg до 50000 kg 
ѓ) над 50000 kg за секои натамошни за-

почнати 10000 kg уште по 
4) мерна направа на вага 
5) контролни ваги што на преглед ги под-

. несуваат производителите и лицата 
што поправаат и преправаат мерила: 
а) до 50 kg 
б) над 50 kg 

Днн/парч. 
“ 600.000 
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Дин/парч. 
3. Баги со автоматско и полуавтоматско 

функционирање: 
1) за преглед на ваги за мерење на еднакви 

количества, ваги и машини за пакува-
ње, ваги за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
ти за мерење на кабасти, зрнести, праш-
касти, течни и други материјали, со кои 
се мери само еден вид материјал: 
а) до 50 kg 300.000 
б) над 50 kg до 500 kg 600.000 
в) над 500 kg 800.000 

2) за преглед на ваги за мерење на еднакви 
количества, ваги и машини за пакува-
ње, ваги за дозирање на компоненти и 
други автоматски и полуавтоматски ва-
ти за мерење на кабасти, зрнест, праш-
касти, течни и други материјали, со кои 
се мерат повеќе видови материјали: 
а) до 50 kg 600.000 
б) над 50 kg до 500 kg 800.000 
в) над 500 kg 1,600.000 

3) вати на транспортна лента 1,000.000 

Tap. број 12 
1. Справи за мерење на зафатнинска (хекто-

литарска) маса на жито: 
а) од 1 /4 dm3 (литри) 30.000 
б) од 1 dm3 (литри) 40.000 

2. Справи за мерење на влажност на жито 50.000 

Д. Мерила на зафатнннска маса 

Tap. број 13 
1. Ареометри (сахариметри, широмери, лак-

тодензиметри и уриномери) 6.000 
2. Алкохоломери 6.000 
3. Ебулиоскопи 30.000 
4. Бутирометри за млеко, павлака и сире-
ње 1.200 

Ѓ. Мерила за притисок (напон) 

Tap. број 14 
Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со еласти-
чен мерен елемент: 

1) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 5,4,2,5,2 и 1,6 (погонски) 600 

2) манометри за мерење на крвен прити-
сок: ' 
а) механички 6.000 
б) електронски 7.000 

3) манометри за мерење на притисок во 
пневматици (рачни и стационирани) 6.000 

4) мановакуумметри со класа на точност 
5,4, 2,5,2, и 1,6 (погонски) 10.000 

5) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 1,0,6 и 0,5 (прецизни) 20.000 

6) мановакуумметри со класа на точност 
1,0,6 и 0,5 (прецизни) 40.000 

7) манометри и вакуумметри со класа на 
точност 0,3,0,25,0,2 и 0,1 (лабораторис-
ки) 70.000 

8) мановакуумметри со класа на точност 
0,3,0,25,0,2 и 0,1 (лабораториски) 80.000 

Е. Мерила на енергија и на количество на топлина 
Tap. број 15 

1. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за 
реактивна енергија со класа на точност 3: 
1) монофазно броило со еднотарифен 

бројник 5.000 
2) монофазно броило со тарифна или до-

датни направи 6.000 
3) трофазно броило со два односно три 

системи за задвижување и со еднотари-
фенбројник 12.000 
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Дин/парч. 
4) трофазно броило со два, односно три 

системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 15.000 

2. Индукциони броила за активна електрич-
на енергија со класа на точност 1 и 0,5: 
1) трофазно броило со два односно три 

системи за задвижување и со еднотари-
фен број ник 100.000 

2) трофазно броило со два односно три 
системи за задвижување и со тарифни и 
додатни направи 120.000 

3. Статистички (елекгронски) броила за ак-
тивна електрична енергија со класа на точ-
ност 0,2 Ѕ (0,2) и 0,5 Ѕ (0,5) и статички бре-
нда за реактивна електрична енергија: 
1) монофазно броило со еднотарифен 

број ник 100.000 
2) монофазно броило со тарифни или до- 4 

датни направи 120.000 
3) трофазно броило со еднотарифен број-

н а 150.000 
4) трофазно броило со тарифни и додатни 

направи 160.000 
За преглед на статички (електронски) 
броила што се наменети за мерење на 
електрична енергија во обете насоки, 
надоместот од одредбата под 3 на овој 
тарифен број се зголемува за уште 30%, 
а за преглед на статички (електронски) 
броила (панелни броила) што се наме-
нети за мерење на активна и реактивна 
електрична енергија, надоместот од од-
редбата под 3 на овој тар. број се зголе-
мува за уште 100%. 

4. Мерила за количество на топлина (калори-
метри) 60.000 

Ж. Мерила на моќност 

Tap. број 16 
Ватметри: 

1) ватметри со класа на точност 0,5, 0,2, 
0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 120.000 

2) ватметри со класа на точност 5, 2,5, 1,5 
и 1 за еден мерен опсег 15.000 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од овој тарифен број се зголемува за 
уште 100%, односно за секој натамошен 
опсег на кој мерилото се испитува де-
лумно, надоместот од овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

3. Мерила на јачината на електричната струја 

Tap. број 17 1 

1. Струјни мерни трансформатори: 
1) струјни мерни трансформатори до Si 

3,6 за основен опсег: 
а) до 1000 А номинална струја 
б) над 1000 А до 5000 А 
в) над 5000 А до 10000 А 
За секој натамошен опсег или друго јад-
ро, надоместот од одредбата под 1 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 

2) струјни мерни трансформатори над Si 
3,6 според напонот, и тоа: 
а) струен трансформатор до Si 38 30.000 
б) струен трансформатор Si 123 180.000 
в) струен трансформатор Si 245 500.000 
г) струен трансформатор Si 420 600.000 
За секој натамошен опсег или друго јад-
ро надоместот од одредбата под 2 на 
овој тарифен број се зголемува за уште 
10%, а за преглед на мерилото на место-
то на вградувањето, надоместот од од-
редбите под 1 и 2 од овој тарифен број 
се зголемува за уште 100%. 

2. Амперметри: 

20.000 
25.000 
30.000 

4.000 

Дин/парч. 
1) амперметри со класа на точност 0,5,0,2, 

0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 120.000 
2) амперметри со класа на точност 5, 2,5, 

1,5 и 1 за еден мерен опсег 15.000 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од одредбата под 2 од овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото се испитува делумно надомес-
тот од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10% 

3. Мерила на електричен напон 

Tap. број 18 
1. Напонски мерни трансформатори: 

1) напонски мерни трансформатори 
според напонот: 
а) трансформатор до Si 38 20.000 
б) трансформатор Si 123 240.000 
в) трансформатор Si 245 260.000 
г) трансформатор Si 420 420.000 
За секој натамошен опсег или друго на-
мотување надоместот од одредбата под 
1 на овој тарифен број се зголемува за 
уште 10% 

2) капацитивни напонски трансформато-
ри: 
За капацитивни напонски трансформа-
тори надоместот изнесува 50% повеќе 
од износите предвидени во одредбата 
под 1 на овој тарифен број, а според ис-
тиот ред на напонот а за преглед на ме-
рилото и на местото на вградувањето, 
надоместот од одредбите под 1 и 2 на 
овој тар. број се зголемува за уште 
100%. 

2. Волтметри: 
1) волтметри со класа на точност 0,5, 0,2, 

0,1 и 0,05 за еден мерен опсег 120.000 
2) волтметри со класа на точност 5, 2,5, 

1,5 и 1 за еден мерен опсег 15.000 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од одредбата под 2 од овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, односно 
за секој натамошен опсег на кој мери-
лото делумно се испитува, надоместот 
од одредбата под 2 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

Ѕ. Мерила за електрична отпорност 

Tap. број 19 
1. Омметри: 

1) омметри со класа на точност 0,5,0,2,0,1 
и 0,05 за еден мерен опсег 120.000 

2) омметри со класа на точност 5,2,5,1,5 и 
1 за еден мерен опсег 15.000 
За секој натамошен опсег на кој мери-
лото целосно се испитува надоместот 
од одредбата под 1 од овој тарифен 
број се зголемува за уште 100%, однос-
но за секој натамошен опсег на кој ме-
рилото делумно се испитува надомес-
тот од одредбата под 1 на овој тарифен 
број се зголемува за уште 10%. 

2. Мерила за отпорност на заземјување 80.000 
3. Мерила за отпорност на клучка 80.000 

И. Мерила на време 

Tap. број 20 
1. Вклопни часовници, со вклопник за макси-

мум и без вклопник за максимум 15.000 
2. Механички и електромеханички секундо-
1 мери 12.000 
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Дин/парч. 
3. Електронски секундомери со сметач на 

грешка и без сметач на грешка 100.000 
4. Механички часовници за паркирање на 

возила , 6.000 
5. Електронски часовници за збирно парки-

рање возила на паркиралишта и во гаражи 40.000 
6. Вибрографи 100.000 

К. Мерила на брзина 

Tap. број 21 
1. Хронотахографи 30.000 
2. Мерила за контрола на брзината на вози-

лото во движење (Доплерови радари и 
сл.): 
1) ако прегледот се врши по споредбен ме-

тод 250.000 
2) ако прегледот се врши по апсолутен ме-

тод 400.000 
Л. Мерила на температура 

Tap. број 22 
Термометри: 

1) медицински термометри за мерење на 
телесната температура (хумани и вете-
ринарски) 600 

2) термометри за инкубатори 1.800 

И. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА 
Динари 

Tap. број 23 
1. За дотерување на контролни тегови (со 

класа на точност Mi) што ги употребуваат 
производителите и лицата што поправаат 
и преправаат вати и тегови, за секој тег 4.000 

2. За дотерување на аналитички тегови (со 
класа на точност Fi и Њ), за секој тег 5.000 

3. За контролни тегови (со класа на точност 
Mi) на единицата на контролата на мери, 
што ги користат производителите и лица-
та што поправаат или преправаат мерила, 
а што се должни да и обезбедат на едини-
цата на контролата на мери опрема за-
вршена на прегледи, надоместот се напла-
тува по килограм и по започнат ден 200 

4. За користење на специјално возило за пре-
глед на ваги на единицата за контрола на 
мери, надоместот се наплатува по вага 4.000.000 

5. За превоз на опрема за вршење прегледи 
на мерила со возило на единицата на кон-
тролата на мери, надоместот се наплатува 
по 1 километар 40.000" 

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

Е.п. бр. 646 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Преш, с. р. 

990. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за контрола 

на предметите од скапоцени метали („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 59/81, 59/86 и 20/89), на предлог од Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПО-

ЦЕНИ МЕТАЛИ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

на трошоците за испитување и жигосување предмети од 

скапоцени метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/84, 
4/85, 50/85, 59/86, 55/87, 43/88 и 21/89) во точка 16 бро-
јот: „30.000" се заменува со бројот: „300.000". 

2. Тарифата за надоместите за испитување и жигосу-
вање на предмети од скапоцени метали се менува и гласи: 

„ Т А Р И Ф А 
НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-

ВАЊЕ ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

I. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ОД ЗЛАТО 

Tap. број 1 Динари 
1. За предмети од злато, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од злато, со 
маса помала од 1 g 2.000 

- за секој поединечен предмет од злато, со 
маса дд 1 g и поголема од 1 g до 5 g 5.000 

- за секој натамошен грам на секој поеди-
нечен предмет од злато, уште по 1.000 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од злато се смета како цел 
грам. 

П. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
НА ПРЕДМЕТИ ОД СРЕБРО 

Tap. број 2 Динари 
1. За предмети од сребро, и тоа: 

- за секој поединечен предмет од сребро, 
со маса помала од 15 g 1.000 

- за секој поединечен предмет од сребро, 
со маса од 15 g и поголема од 15 g за се-
кој грам маса 500 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од сребро се смета како цел 
грам. 

III. НАДОМЕСТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ 
ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАТИНА 

Tap. број 3 
1. 

Динари 

1.000 

500 

За предмети од платина, и тоа: 
- за секој поединечен предмет од платина, 

со маса од 5 g 
- за секој поединечен предмет од платина, 

со маса од 5 g и поголема од 5 g за секој 
грам маса 

2. Секој започнат грам маса на секој поеди-
нечен предмет од платина се смета како 
цел грам." 

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

Е. п. бр. 645 
4 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

991. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛАТА НА 
МАСА - АВТОМАТСКИ ВАГИ НА ТРАНСПОРТОТ 

ЛЕНТА, ОД КЛАСА НА ТОЧНОСТ 1 И 2 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-
лови за мерилата на маса - автоматски ваги на транспор-
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тна лента, од класа на точност 1 и 2 (во натамошниот тек-
ст: ваги). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат со скратената ознака MUS.M-7/2. 

Член 2 
Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразби-

раат ваги: 
- кои служат за определување на масата на транспор-

тиран материјал под влијание на силата на гравитација 
врз тој материјал; 

- кои не бараат интервенција од послужувачот во те-
кот на мерењето. 

Член 3 
Вагите го мерат транспортираниот материјал врз 

принципот на: 
1) собирање на поединечни мерења (вага со такт); 
2) непрекинато собирање. 

Член 4 
Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги 

имаат следните значења: 
1) вредност на поделокот (на покажувачот на збирот 

- dt, на покажувачот на нула - dQ и на покажувачот на кон-
трола - dk) е вредноста изразена во единица маса и пре-
тставува најмала поделба на непрекинлива скала, односно 
разлика на две последовни прекинливи покажувања; 

2) активна должина на мостот е големината со по-
мош на која се определува масата на материјалот што го 
оптоварува мостот и еднаква е на полузбирот од растоја-
нието на крајните мерни валјаци на мостот и растојанието 
на нивните соседни валјаци надвор од мостот. Ако вагата 
има само еден мерен валјак, активната должина на мостот 
е еднаква на половината од растојанието на соседните му 
валјаци; 

3) опсег на мерење на вагата е подрачјето на мерење 
ограничено со најмалата и најголемата вредност на маса-
та што може да се мери, а во кое грешките на мерењето се 
во границите пропишани со овој правилник; 

4) минимално измерена маса е најмалата маса што 
може да се мери на вагата; 

5) максимален проток (Qma,) е масата што ќе ја изме-, 
ри вагата во единица време, при што приемникот на опто-
варувањето има максимално оптоварување; 

6) минимален проток (Qrain) е масата што ќе ја измери 
вагата во единица време и еднаков е на 20% од максимал-
ниотЈпроток (Qmin^20% (Qmax); 

7) контролна вредност е масата што ја покажува по-
кажувачот кога позната маса ќе се стави на приемникот на 
оптоварување, при ^оптоварена лента која се врти за 
претходно определен цел број на обрти; 

8) проверка со симулација е проверка на мерните еле-, 
менти при која се стимулира движењето на лентата однос-
но дејството на масата; 

9) повторливост на покажувањето на масата на вага е 
совпаѓање на резултатите од мерењата при повторени ме-
рења на иста маса во непроменети услови. 

II. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 5 
Вагите мораат да се употребуваат во опсегот на мере-

њето на маса од 20% од максималниот проток до макси-
малниот проток. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ме-
рењето на маса помала од 20% од максималниот проток 
може да изнесува најмногу 2% од вкупното време на мере-
њето, а мерењето во опсегот на мерење од 20% до 50% од 
максималниот проток - најмногу 15% од вкупното време 
за мерење. 

Член 6 
Поделокот на покажувачот на збирот (dt) за ваги од 

класа на точност 1 мора да биде помал или еднаков на 
0,05%, а поголем или еднаков на 0,002% од вкупната маса 
што ќе ја измери вагата за еден час при максимален про-
ток. 

Член 7 
Поделокот на покажувачот на збирот (dt) за ваги од 

класа на точност 2 мора да биде помал или еднаков на 
0,1%, а поголем или еднаков на 0,004% од вкупната маса 

што ќе ја измери вагата за еден час при максимален про-
ток. 

Член 8 
Поделокот на покажувачот на нула (dQ) за вага од 

класа на точност 1 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,005% од вкупната маса што 

треба да ја измери вагата за еден час при максимален про-
ток, за непрекинато покажување; 

2) помал или еднаков на 0,0025% од вкупната маса 
што ќе ја измери вагата за еден час при максимален про-
ток, за прекинувач^ покажување. 

Поделокот на покажувачот на нула (dc) не смее да би-
де поголем од поделокот на покажувачот на збирот (dt). 

Член 9 
Поделокот на покажувачот на нула (dQ) за ваги со 

класа ма точност 2 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,01% од вкупната маса што 

ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за 
непрекинато покажување; 

2) помал или еднаков на 0,005% од вкупната маса што 
ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за 
прекинувач^ покажување. 

Поделокот на покажувачот на нула (dc) не смее да би-
де поголем од поделокот на покажувачот на збирот (dt). 

Член 10 
Поделокот на контролниот покажувач (d^ за вага од 

класа на точност 1 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,2% од минимално измере-

ната маса, за непрекинато покажување; 
2) помал или еднаков на 0,1% од минимално измере-

ната маса, за прекинувачко покажување. 
Поделокот на контролниот покажувач не смее да би-

де поголем од поделокот на покажувачот на збирот (dt). 

Член И 
Поделокот на контролниот покажувач (dk) за ваги од 

класа на точност 2 мора да биде: 
1) помал или еднаков на 0,4% од минимално измере-

ната маса, за непрекинато покажување; 
2) помал или еднаков на 0,2% од минимално измере-

ната маса, за прекинувач^ покажување. 
Поделокот на контролниот покажувач не смее да би-

де поголем од поделокот на покажувачот на збирот (d j . 

Член 12 
Границите на дозволените грешки (во натамошниот 

текст: GDG) се определуваат за количеството на матери-
јал што ќе го измери вагата за определен период, а кое е 
еднакво или поголемо од минимално измерената маса. 

Член 13 
Вредноста на минимално измерената маса мора да 

биде еднаква или поголема од: , 
1) масата што ќе ја измери вагата при максимален 

проток за еден обрт на лентата - за ваги од класа на точ-
ност 1 и 2; 

2) 2% од збирот на масата за еден час при максимален 
проток или 200 поделоци од покажувачот на збирот за ва-
га од класа на точност 1, односно 1% одјзбирот намасата 
за еден час при максимален проток или 100 поделени од 
покажувачот на збирот за ваги од класа на точност 2. 

Член 14 
GDG при прегледот (прв и повремен) и при типско 

испитување изнесуваат: 
1) 0,5% од збирот на масата за секој проток помеѓу 

20% од максималниот проток и максималниот проток за 
ваги од класа на точност 1; 

2) 1% од збирот на масата за секој проток помеѓу 20% 
од максималниот проток и максималниот проток за вага 
од класа на точност 2. 

Член 15 
GDG во работата мораат да изнесуваат двапати по-

веќе од GDG пропишани во член 14 на овој правилник. 

/ 
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Член 16 
GDG на нула, при неоптоварена вага за цел број об-

рти на лентата за времетраењето на прегледот, не смеат 
да надминат 0,1% за ваги од класа на точност 1, односно 
0,2% за ваги од класа на точност 2, од максималниот про-
ток. 

Член 17 
Стабилноста на покажувањето на вредноста нула не 

смее да ги надмине следните проценти на збирот на маса-
та за еден час при максимален проток: 

1) 0,0035% - за вага од класа на точност 1; 
2) 0,007% - за ваги од класа на точност 2. 

Член 18 
GDG што се пропишани во чл. 14 и 15 на овој пра-

вилник се коригираат за вредноста на половината на поде-
локот на покажувачкиот уред, кај прекинувачко покажува-
ње. 

Член 19 
Ако вагата има повеќе покажувачи на збирот и печа-

тачи на збирот на масата, нивните покажувања мораат да 
бидат во GDG пропишани во чл. 14 и 15 на овој правил-
ник. 

Разликата помеѓу покажувачките вредности на по-
кажувачот на збирот и на печатачот на збирот, споредува-
јќи ги кои и да било две вредности меѓусебно, не смее да 
биде поголема од еден прекинлив поделок. 

Член 20 
GDG при симулација на оптоварувањето, за ваги од 

класа на точноста 1, изнесуваат: 
1) 0,35% од измерената маса, за проток помеѓу 20% од 

максималниот проток и максималниот проток; 
2) 0,35% од измерената маса на протокот од 20% од 

максималниот проток, за протоци помеѓу 5% и 20% од 
максималниот проток. 

Член 21 
GDG при симулација на оптоварувањето, за ваги од 

класа на точност 2, изнесуваат: 
1) 0,7% од измерената маса, за проток помеѓу 20% од 

максималниот проток и максималниот проток; 
2) 0,7% од измерената маса на проток од 20% од мак-

сималниот проток, за протоци помеѓу 5% и 20% од макси-
малниот проток. 

Член 22 
Вагата мора да им одговара на условите пропишани 

со овој правилник ако: 
1) температурата се менува од - 100С до 400С. Ако 

температурното подрачје отстапува од наведеното, мора 
да биде означено на вагата и не смее да биде помало од 
3WC; 

2) напонот на изворот на електрична енергија се ме-
нува од - 15% до 4- 10% од номиналната вредност; 

3) се менува фреквенцијата за ± 2% од номиналната 
вредност; 

Член 23 
За промена на температурата од 100С под услов да не 

се надмине 50С на час, покажувањето на покажувачот на 
нула не смее да се менува повеќе од 0,07% за ваги од класа 
на точност 1, односно 0,14% за ваги од класа на точност 2, 
од измерената маса. 

III. КОНСТРУКЦИСКИ СВОЈСТВА 
Член 24 

Вагите, во смисла на овој правилник, мораат да ги 
имаат следните склопови: 

1) приемник на оптоварување; 
2) мерен склоп; 
3) пренесувач на движења; 
4) покажувач на збирот на масата; 
5) покажувач на нула. 
Покрај склоповите од став 1 на овој член, вагите 

можат да ги имаат и следните склопови: с 
1) покажувач на парцијалниот збир на масата; 

2) покажувач на протокот; 
3) уред за контролно испитување. 

Член 25 
Приемник на оптоварување е дел од вагата што 

служи за прием на масата што се мери. 
Мерен склоп е дел од вагата што служи за мерење на 

масата и за давање на информации за масата што ја пре-
несува транспортер со лента. 

Пренесувач на движења е дел од вагата што дава ин-
формации за брзината на лентата. 

Покажувачот на збирот на масата дава информација 
за вкупната маса на транспортираниот материјал што ќе 
протече преку приемникот на оптоварувањето. 

Член 26 
Покажувачот на нула го покажува збирот на масата 

при цели обрти на празна лента. Покажувачот на нула 
може да биде неавтоматски, полуавтоматски и автомат-
ски. 

Покажувачот на парцијалниот збир на масата дава 
информации за масата на транспортираниот материјал 
што ќе Протече преку приемникот на оптоварувањето за 
определено време. 

Покажувачот на протокот го покажува моментални-
от проток на маса (што ја пренесува транспортерот) во 
единица време или во проценти на максималниот проток. 

Уредот за контролно испитување служи за испитува-
ње на работата на вагата со контролни тегови или на друг 
начин кој дава иста сигурност на испитувањето при ^оп-
товарена лента. 

Член 27 
Склоповите на вагата наведени во член 25 на овој 

правилник мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) Транспортната лента мора да биде изработена така 

што масата по единица должина да биде постојана, а спое-
вите не смеат да предизвикаат растројства во работата; 

2) затегнатоста на лентата мора да биде иста по цела-
та должина и под нормални услови на работа не смее да 
дојде до лизгање помеѓу лентата и погонскиот барабан; 

3) брзината и должината на лентата треба да бидат 
такви што да овозможат постигање на соодветна точност 
за вагата пропишана со овој правилник; 

4) поставувањето на носачи на лентата и монтирање-
то на лентата не смеат да предизвикаат додатни грешки; 

5) валјаците на мостот со соседните вапјаци мораат 
да лежат во иста рамнина и не смеат да имаат ексцентрич-
ност поголема од 0,2 mm; 

6) транспортерот мора да биде опремен со чистач на 
Транспортната лента за мерење на леплив односно влажен 
материјал; 

7) ако вагата е поставена на коса лента наклонот на 
лентата на тој дел не смее да биде поголем од: 

а) 60 за вага од класа на точност 1; 
б) 120 за ваги од класа на точност 2; 
8) аголот на отворот на лентата не смее да биде пого-

лем од: 
а) 200 за вага од класа на точност 1; 
б) 300 за вага од класа на точност 2; 
9) вагата мора да биде поставена така што да биде за-

штитена од надворешни влијанија врз точноста на резул-
татите од мерењето; 

10) покажувачот на збирот треба да овозможи сигур-
но и едноставно читање на резултатите; 

11) поделокот на покажувачот на парцијалниот збир 
мора да му одговара на поделдкот на покажувачот на зби-
рот; 

12) покажувачот на збирот мора да биде таков што да 
овозможи отчитување на вредноста на количетвото на ма-
теријалот што вагата ќе го измери при максимален про-
ток, најмалку за 10 часови работа. 

Член 28 
Лоделоците на покажувачот на збирот и на парцијал-

ниот покажувач мораат да имаат вредности изразени во 
форма на 1 х 10 п, 2 х 10 п или 5 х 10 п, каде што п е цел 
број - позитивен, негативен или еднаков на нула. 

Поделоколна покажувачот на нула и поделокот на 
контролниот покажувач не мораат да ги исполнуваат ус-
ловите од став 1 на.овој член. 
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Член 29 
На вагите мораат да бидат предвидени места за ста-

вање на жиг кои мораат да се одберат така што отпечато-
кот на жигот: 

1) да не влијае врз точноста на мерењето; 
2) да не ги оневозможува дејствијата со кои може да 

се влијае врз точноста на мерењето; 
3) да биде лесно видлив. 

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ 

Член 30 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

еден од јазиците и писмата на народите односно народ-
ностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во работни услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 31 
Натписите и ознаките мораат да бидат испишани на 

видно место на вагата или на натписната плочка и мораат 
да содржат податоци за: 

1) фирмата односно називот или знакот на произво-
дителот; 

2) типот на вагата; 
3) серискиот или фабричкиот број на вагата и година-

та на производство; 
4) податоци, за протокот: Qmin .... Qma, ; 
5) вредноста на поделокот (d0, dt и dk); 
6) ознаката на класата на точност; 
7) службената ознака на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, ако е вагата типски испитана; 
8) температурниот опсег, ако е поинаков од опсегот 

од -100С до Ч-400С; 
9) податоци за електричниот приклучок (напонот и 

фреквенцијата). 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Вагите што се произведени до 31 декември 1983 годи-

на мораат да го исполнуваат условот пропишан во член 
14 на овој правилник. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за метролошките усло-
ви за мерилата на маса - автоматски ваги на транспортна 
лента, со класа на точност 1 и 2 („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 31/83). 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1182/1 
20 септември 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

992. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛО-

НИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталони за 
електрична енергија (во натамошниот текст: еталон-брои-
ла). 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. F-6/2. 

Член 2 
Под еталон-броила, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат еталон-броилата за електрична енергија од 
класа на точност 0,5, чија работа се заснова врз индукцис-
к и принцип (во натамошниот текст: индукциони еталон-
-броила) и еталон-броцлата за електрична енергија од кла-
са на точност 0,05 Ѕ, чија работа се заснова врзстатички 
(електронски) принцип (во натамошниот текст: електрон-
ски еталон-броила). 

Член 3 
Еталон-броилата се наменети за испитување на брои-

лата за активна електрична енергија од класа на точност: 
2,5; 2; 1; 0,5; 0,5Ѕ и 0,2Ѕ и на броилата за реактивна елек-
трична енергија од класа на точност 3. 

Член 4 
Индукционите еталон-броила мораат да ги исполну-

ваат условите пропишани во Правилникот за метролош-
ките услови за индукциони броила за електрична енергија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/89). 

Член 5 
Електронските еталон-броила можат да ги имаат 

следните вредности на номинална струја, референтен на-
пон и референтна фреквенција: 

1) номинална струја 5А, 1А; 
100 2) референтен напон 3 х / 100 V; 3 х 100 V; 

3) референтна фреквенција 50 Hz. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

електронските еталон-броила можат да имаат и други 
вредности на номиналната струја до 100 А, вредности на 
референтниот напон до 600 V и вредности на референца-
та фреквенција до 60 ВД. 

И. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА 

Член 6 
Под преглед, во смисла на овој правилник, се подраз-

бираат прв преглед, периодични прегледи и испитување 
на типот на еталон-броилата. 

Прегледот од став 1 на овој член мора да се врши под 
следните услови: 

1) редоследот на фазите мора да биде таков како што 
е назначено во шемата на врските; 

2) напоните и струите мораат да бидат урамно-
тежени: 

а) секој фазен или линиски напон не смее да ја преми-
нува вредноста на соодветниот среден напон за ± 1%; 

б) секоја струја не смее да ја преминува вредноста на 
соодветната средна струја за ± 1%; 

в) фазната разлика помеѓу струјата и соодветниот фа-
зен напон при кој и да е фактор на моќност не смее да пре-
минува 20; 

3) напонските и помошните кола на броилата мораат, 
да бидат приклучени на референтниот напон на броилата 
најмалку шест часа пред почетокот на прегледот; 

4) влијателните големини мораат да имаат референ-
тна вредност со отстапувањата дадени во следната табе-
ла: 

Влијателна го- Референтна вредност Дозволени от-
лемина стапувања 
Температура на 230С ± 20С 
средината 
Работна по- Вертикална работна по- ± З0 

ложба ложба или поинаква ра-
ботна положба што про-
изводителот ја назначил 



Страна 1586 - Број 64 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 октомври 1989 

Влијателна го- Референтна вредност 
лемина 

Дозволени от-
стапувања 

Напон на мер- Според член 5 од овој 
вите и помош- правилник 
ните кола 

± 1% 

Форма на бра-
нот 

Синусен напон и струја Фактор на 
изобличувањето 

'2% 
Фреквенција на 
мерните и по-
мошните кола 

50 Hz ± 0,5% 

Магнетна ин-
дукција од туѓо 
потекло при ре-
ференца фрек-
венција, на мес-
тото на испиту-
вањето без при-
суство на брои-
лото и на него-
вите врски 

0,0025 т Т 

Влажност на 
воздухот 

Релативна 60% ± 15% 

Член 7 
Електронското еталон-броило мора да биде така кон-

струирано што да не дава излезни импулси односно да не 
регистрира енергија при отворени струјни кола и при ка-
нонски кола приклучени на референтниот напон. 

Член 8 
Електронското еталон-броило мора да почне да дава 

излезни импулси и непрекинато да регистрира енергија 
при струја што не смее да ја преминува вредноста од 0,1% 
In и при фактор на моќност од 1. 

Член 9 
При прегледот на електронските еталон-броила спо-

ред условите пропишани во член 6 точка 4 од овој правил-
ник, во времето што им одговара на најмалку 1000 перио-
ди на мерената моќност, дозволените граници на релатив-
ни грешки изразени во проценти мораат да ги имаат за: 

1) еднофазни и трифазни еталон-броила при урамно-
тежен оптоварување - вредностите дадени во табела I; 

2) трифазни еталон-броила оптоварени еднофазно, 
при симетрични трифазни напони - вредностите дадени 
во табела II. 

Табела I 

Вредност на струјата Фактор на моќ-
носта 
COS Ф 

Граници на 
грешката-во 

проценти 

1% 1п 1 ± 0,2 

5% 1пдо 120% I" 1 ± 0,05 

2% 0,5 ind. 
0,8 ќар. 

±0 ,1 
± 0,1 

10 I0 до 120% Р 0,5 ind. 
0,8 ќар. 

± 0,07 
± 0,07 

По посебно барање на 
корисникот 
10% I" до 120% 1п 

0,25 ind. 
0,5 ќар. 

± 0 , 1 
± 0 ,1 

Табела II 

Вредност на струјата Фактор на моќ-
носта COS Ф 

Граници на 
грешката во 

проценти 

5% Гдо 120% I" 1 0,07 

10% Г до 120% I" 0,5 ind 0 ,1 

Член 10 
При прегледот на електронските еталон-броила кон-

стантата на броилото мора да се проверува така што се 
определува односот на покажувањето на бројникот и на 
импулсите што ги дава давачот на импулси. 

Член И 
При определувањето на варијантата на грешката 

предизвикана со промена на една од влијателните големи-
ни, условите и вредностите на сите други влијателни голе-
мини мораат да ги исполнуваат условите пропишани во 
член 6 од овој правилник. Влијателните големини што се 
земаат предвид за определување на референтните услови 
според кои се врши преглед и за определување на варија-
циите предизвикани со нивната промена се температурата 
на средината, напонот на помошните кола, напонот на 
мерните кола, фреквенцијата, формата на бранот, магнет-
ната индукција од туѓо потекло и редоследот на фазите. 

Определувањето на варијациите на грешките предиз-
викани со промената на влијателните големини од став 2 
на овој член се врши само при испитувањето на типот на 
еталон-броилата. 

Член 12 
Средниот температурен коефициент мора да се опре-

делува за температури опсег од 20 0С, при што грешките 
на еталон-броилата мораат да се определуваат за темпе-
ратури од 10 0С над и 10 0С под температурата за која се 
определува средниот температурен коефициент. 

Температурниот опсег од 20 0С мора да се наоѓа во 
границите од О 0С до 40 0С. 

Вредностите на средниот температурен коефициент 
се дадени во следната табела: 

Вредност на струјата Фактор на моќ- Среден темпе-
носта соѕ (р ратурен коефи-

циент % 0С 
5% 1„ до 120% 1„ 1 0,005 

10% 1п до 120% 1п 0,5 ind. 0,01 

Член 13 
Варијациите на грешката предизвикана со промена 

на влијателните големини се дадени во следната табела: 

Промена на влијателната 
големина во однос на рефе-
рентните услови 

Вредност Фактор 
на стру- на моќ-

јата носта 
cos (р 

Граница 
на вари-
јацијата 

во % 
Напон на помошното коло 
кое е независно од мерното 
коло ± 15% 

1% 1п 1 0,01 

Фаза на напонот на помош-
ното коло кое е независно 
од мерното коло ± 1200 1% 1„ 1 0,05 

Напон на мерното коло ± 
10% 

In 
In 

1 
0,5 ind. 

0,02 
0,05 

Магнетна индукција од туѓо 
потекло 0,5 шТ In 1 0,1 

Форма на бранот: 10% од 
третиот хармоник во струја-
та 

50%In 1 0,02 

Променет редослед на фази-
те на мерните кола 10%In 1 0,01 

Магнетно поле на помошно-
то коло 1%1п 1 0,01 

Фреквенција ± 5% In 
In 

1 
0,5 ind. 

0,02 
0,02 

Член 14 
Струјата што создава магнетна индукција од туѓо по-

текло мора да биде со иста фреквенција како и напонот 
приклучен на еталон-броилото. 
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Варијантата на грешката предизвикана со магнетна-
та индукција од туѓо потекло мора да биде определена 
под најнеповолен фазен став и насока на магнетната ин-
дукција. 

Член 15 
Варијантата на грешката предизвикана со влијание-

то на бранова форма мора да биде определена под најне-
погоден фазен став на третиот хармоник во однос на ос-
новниот бран на струјата. 

При трифазните еталон-броила напонските кола мо-
раат да бидат врзани паралелно, а струјните кола редно. 

Факторот на изобличување на напонот мора да биде 
помал од 1%. 

Член 16 
При испитувањето на типот, во смисла на овој пра-

вилник, се вршат следните испитувања на влијанието на: 
1) краткотрајните струјни преоптоварувања; 
2) сопственото загревање; 
3) пречките. 

Член 17 
Испитувањето на влијанието на краткотрајните 

струјни преоптоварувања мора да се врши на следниот на-
чин: 

1) испитното коло за испитување на краткотрајни 
струјни преоптоварувања мора да биде без индуктивитет; 

2) еталон-броилото треба да издржи струја чија вред-
ност е 12 пати поголема од вредноста на номиналната 
струја 1п во траење од 0,5 Ѕ; 

3) еталон-броилото мора да се врати на почетната 
температура со напонските кола напојувани еден час со 
референтен напон, откако претходно било изложено на ис-
питувањето пропишано во точка 2 од овој член; 

4) по извршеното испитување, варијантата на греш-
ката при номинална струја и фактор на моќност еднаков 
на еден мора да има вредност не-поголема од 0,1%. 

Член 18 
Испитувањето на влијанието на сопственото загрева-

ње мора да се врши на следниот начин: 
1) при отворени струјни кола напонските кола мора-

ат да бидат приклучени на референтниот напон најмалку 
еден час пред почетокот на испитувањето; 

2) еталон-броилото мора да се оптовари со струја ко-
ја изнесува 120% од вредноста на најголемата номинална 
струја при фактор на моќност еднаков на еден, при што 
непосредно по оптоварувањето ќе се определи грешката 
на броилото. Испитувањето мора да трае еден час; 

3) варијантата на грешката за време од 20 минути не 
смее да биде поголема од 0,1%. 

Варијациите на грешката предизвикана со сопствено-
то загревање мораат да имаат вредности не поголеми од 
вредностите дадени, во следната табела: 

Испитување Напон на испиту-
вањето 

Вредност на стру-
јата 

Фактор на моќнос- Граница на варија-
та cos ф цијата на грешката 

во % 
120% 1п 1 

0,5 ind. 
0,02 
0,02 

Испитување Напон на испиту- Максимум Дозволена 
вањето на првата 

полу-
промена на 
бројачот и 

периода на давачот 
на импулси 

(импулси) 
1 Напон на секое на-

понско коло 1 kV 0 

2 Напон на секое 
струјно коло 1 kV до 5 

Максимум 
на првата 

полу-
пернода 

Дозволена 
промена на 
бројачот и 
на давачот 
на импулси 

(импулси) 

3 Напон на секое 
друго независно 
коло 

1 kV 0 

4 Напон помеѓу кои-
и да било две неза-
висни кола 

2,5 kV 0 

5 Напон помеѓу се-
кое независно коло 
и маста 

2,5 kV 0 

Член 19 
Испитувањето на влијанието на пречките мора да се 

врши при мерни и помошни кола приклучени на референ-
тниот напон и на отворени струјни кола. 

Сите кола мораат да се испитуваат со бран на пригу-
шена фреквенција од 1 MHz, модулиран со 400Hz во трае-
ње од 2 ѕ, според следната табела: 

Член 20 
Натписите и ознаките на еталон-броилото мораат да 

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

Натписите и ознаките на натписната плочка мораат 
да бидат добро видливи во работни услови и напишани 
така што да не можат да се избришат или симнат. 

Член 21 
На натписната плочка мораат да бидат: податоци: 

1) ознака на мерната единица -на плочката на број-
ниот или меѓу основните податоци на еталон-броилото 
co,,kWh" или „MWH"; 

2) ознака на видот на еталон-броилото (на пр. „Три-
фазно еталон-броило"); 

3) службена ознака на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали (на пр. F-6-20); 

4) фабричка ознака на типот на еталон-броилото; 
5) фабрички број на еталон-броилрто (на пр. 35.045 

6) референтен напон во „V" (на пр. 3 х 100/V3/100V); 
7) номинална струја (на пр. 1А, 5А); 
8) класа на точност (на пр. 0,05Ѕ или кл. 0,05Ѕ); 
9) референтна фреквенција (на пр. 50Hz); 

10) константа на еталон-броилото во имп,/kWh од-
носно имп./MWh; 

11) шема на врската или број на шемата на врската; 
12) година на производство (на пр. 1985 или 85); 
13) фирма односно назив или знак на производите-

лот; 
14) обележени сите стегалки на прнклучницата спо-

ред стандардизираната шема на врска; 
15) константа на давачот на импулси за далечинско 

мерење во Wh/имп. односно kWh/имп.; 
16) податоци за импулсите на давачот на импулси за 

далечинско мерење: 
а) време на траењето или пауза на импулсите; 
б) напон на импулсите; 
в) моќност на колото со кое давачот на импулси ди-

ректно управува (на пр. 80ms, 100V, 1А); 
17) напон на помошните кола, ако тие кола не се по-

врзани со напонските мерни кола (на npt 1)0=3 xlOOV, 

18) натпис „спротивно регистрирање спречено“ или 
соодветен симбол за еталон-броило со направа за спречу-
вање на спротивно регистрирање; 

19) ознака за еталон-ороилото наменето за мерење на 
енергија во обете насоки. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-1728/1 
24 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 
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993. 
Врз основа на член 96 став 1 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 
57/89), генералниот директор на Службата на општестве-
ното книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-
ГИСТАРОТ НА ИМАТЕЛИТЕ НА СМЕТКИ ВО СЛУЖ-

БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
1. Со ова упатство се пропишува содржината и начи-

нот на водење на Регистарот на имателите на сметки во 
Службата на општественото книговодство. 

2. Регистарот на имателите на сметки е база на пода-
тоци за имателите на жнро-сметки и на други сметки кај 
Службата на општественото книговодство (во натамош-
ниот текст: Службата). 

Податоците од Регистарот на имателите на сметки 
служат за: обработка на податоците на платниот промет, 
обработка на финансиските и други податоци со кои 
Службата располага за определени статистички ис-
тражувања, како и за поврзување со базите на податоци на 
другите информациони служби на општествениот систем 
за информирање. 

3. Регистарот на имателите на сметки се води врз ос-
нова на податоците од Обрзецот - Регистар на имателите 
на сметки кај СОК (во натамошниот текст: Образецот 
РИС), кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен 
дел. 

Организационата единица на Службата врз основа на 
барање за отворање на жиро-сметка и на други сметки го 
пополнува образецот од став 1 на оваа точка. 

Образецот РИС го води овластен работник во орга-
низационата единица на Службата кој е одговорен за него-
вата точност и ажурност. 

4. Податоците запишани во Регистарот на имателите 
на сметки се јавни. 

5. Во Образецот РИС се внесуваат: податоци од оп-
шта намена, основни податоци и други податоци за има-
телот на сметката. 

6. Податоци од општа намена што се внесуваат во 
Образецот РИС се: реден број на Регистарот, назив на 
имателот на сметката, број на телефонот, број на решени-
ето за регистрација кај надлежниот орган и назив на бан-
ката кај која се води девизната сметка. 

7. Основни податоци што се внесуваат во Образецот 
РИС за имателот на сметката се: број на сметката (основ-
на сметка, општина односно намена и број на индивидуал-
ната партија), назив, седиште, ознака на поштата, адреса, 
број на организационата единица на Службата, шифра на 
дејноста, република-покраина и општина, депозитар-бан-
ка, форма на организирање и одговорност, ниво и вид на 
органот на управата, посебна ознака за определени обра-
ботки, шифра на дејноста на инвестициониот објект, лока-
ција на инвестициониот објект, форма на сопственоста и 
големина, број на самоуправната спогодба и број на по-
штенскот фах. 

Други податоци што се внесуваат во Образецот РИС 
се: податоци за врска, податоци за укинување на жиро-

“-сметката, податоци за сметките за определени намени, 
податоци за дневни извештаи и податоци за припадност 
кон повисока форма на организирање. 

Податоци за врска се: матичен број на единствениот 
регистар, број на сметката за која се врзани средствата, 
број на сметката со повисока форма на организирање и 
матичен број на регистарот со повисока форма на органи-
зирање. 

Матичниот број на единствениот регистар служи за 
поврзување на Регистарот на имателите на сметки со ре-
гистрите на другите информациони служби на општестве-
ниот систем за информирање^ 

Податоци за укинување на жиро-сметка се: датум на 
укинување и број на сметката на која се пренесени сред-
ствата. 

Податоци за сметките за определени намени се: на-
зив на сметката индивидуалната партија, број на сметка-
та, намена и ознака на депозитарот. 

Податоци за дневни извештаи се: адреса, ознака на 
поштата, назив на примателот на извештајот и ознака за 
доставување на дневни извештаи. 

Податоци за припадност кон повисока форма на ор-
ганизирање се: број на сметката со повисока форма на ор-
ганизирање, ознака на имателот на сметката во состав на 
повисоката форма на организирање, ознака на врската, 
број на жиро-сметката, назив и седиште, ознака на СР-
/САП и на општината, шифра на дејноста, ознака на фор-
мата на организирање, матичен број на единствениот ре-
гистар, ознаки дали имателот на сметката работи преку 

^својата жиро-сметка односно преку сметка за заедничка 
потрошувачка или преку соодветни сметки во составот на 
повисока форма на организирање. 

9. Организационата единица на Службата води Регис-
тар на имателите на сметки, со податоците од точ. 6, 7 и 8 
на ова упатство, за секој имател на сметка поединечно. 

Регистарот од став 1 на оваа точка се води и на ниво 
на републиките и покраините односно на ниво на СФРЈ. 

10. Имателите на сметки се должни за настанатите 
статусни и други промени што се однесуваат на податоци-
те внесени во Образецот РИС да ја известат организацио-
ната единица на Службата најдоцна во рок од осум дена 
од денот на настанатите промени, заради нивни упис во 
Регистарот на имателите на сметки. 

11. Со денот на престанувањето на работата на има-
телот на сметка податоците од Образецот РИС се пренесу-
ваат во евиденцијата на имателите на сметки што преста-
нале со работа. 

12. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за содржината и начинот 
на водење на Регистарот на корисниците на општествени 
средства во Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/85). 

13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.' 

40 бр. 62/8 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Генерален директор на 
Службата на општественото 

книговодство, 
Днмитрие Тасиќ, с. р. 

СЛУЖБА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ОБРАЗЕЦ РИС 

Р Е Г И С Т А Р 
НА И М А Т Е Л И Т Е НА С М Е Т К И К А Ј С О К 

А. ПОДАТОЦИ ЗА ОПШТА НАМЕНА 

РЕДЕН БРОЈ НА РЕГИСТАРОТ 
НАЗИВ НА ИМАТЕЛОТ НА СМЕТКА 

БРОЈ НА ТЕЛЕФОНОТ ,БРОЈ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

НАЗИВ НА БАНКАТА КАЈ КОЈА СЕ ВОДИ ДЕВИЗНАТА СМЕТКА 
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Вид работа. 

Б. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИМАТЕЛОТ НА СМЕТКА 

01. Број на сметката (основна сметка, општина односно намена и број на 
индивидуалната партија) 

02. Назив 

64 

03. Седиште. 
22 

04. Ознака на поштата 

05. Адреса 
38-

06. Број на организационата единица на Службата . 

07. Шифра на дејноста ' 

08. Република-покраина Општина , 

09. Депозитар-банка 

10. Форма на организирање и одговорност . 

И. Ниво И ВИД на органот на управата 

12. Посебна ознака за определени обработки . 

13. Шифра на дејноста на инвестициониот објект 

14. Локација на инвестициониот објект 

15. Форма на сопственост и големина 

16. Број на самоуправната спогодба 

17. Број на поштенскиот фах -

V. ДРУГИ ПОДАТОЦИ 
I. ПОДАТОЦИ ЗА ВРСКА 

18. Матичен број на единствениот регистер 

П 

- ш 
2 

- ш 

П 

19. Број на сметката за која се врзани средствата . 
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20. Број на сметката со повисока форма на 
организирање 

2 К Матичен број на регистарот со повисока форма на организирање 

И. ПОДАТОЦИ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЖИРО-СМЕТКА 
22. Датум на укинувањето 

23. Број на сметката на која се пренесени средствата 
л -Л 'Л 

III. ПОДАТОЦИ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НАМЕНИ 

Назив на сметката - на индивидуалната партија Број 
на сметката Намена Ознака 

; на депозитарот 

24. 

25 

26. 

27. 

28 

29. 

30. 

32. 

33. 

34. 

35., 

37. 

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ДНЕВНИ ИЗВЕШТАИ 

Ж Адреса 

39. Ознака на поштата. 

38 

40. Назив на примателот на извештајот. 

41. Ознака за доставување на дневни извештаи. 
22 

и 
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994. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 
57/89),- генералниот директор на Службата на општестве-
ното книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ.НА ЕДИНСТВЕН ПЛАН 
НА СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНОТО СМЕТКОВОД-

СТВО в р СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Во Упатството за содржината и начинот на водење 

на Единствен план на сметки на општественото сметко-
водство во Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/85, 42/85 И 54/89), во 
член 4 класа 6, по зборовите: „603 Жиро-сметки на органи-, 
задните на здружен труд во областа на општествените деј-
ности“, се додаваат зборовите: „604 Сметки на делови на 
претпријатие во областа на стопанството“, а по зборови-
те: „607 Жнро-сметки на работните заедници“, се додава-
ат зборовите: „609 Сметки на делови на претпријатие во 
областа на општествените дејности“. 

Член 2 
Во член 29 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„На сметката 604 - Сметки на делови на претприја-

тие во областа на стопанството, се води евиденција за сос-
тојбата и прометот на средствата на сметката на делот од 
тоа претпријатие, кој е составен дел на жиро-сметката на 
претпријатието“. 

Досегашните ст. 5,6 и 7, стануваат ст. 6, 7 и 8. 
По став 7 кој станува став 8, се додава нов став 9, кој 

гласи: 
„На сметката 609 - Сметки на делови на претприја-

тие во областа на општествените дејности, се води евиден-
ција за состојбата и прометот на средствата на сметката 
на делот од тоа претпријатие, кој е составен дел на жиро-
“сметката на претпријатието“. 

Член 3 
Во образецот „Биланс на состојбата на општествени-

те средства на сметките на општественото сметковод-
ство“, кој е составен дел на Упатството за содржината и 
начинот на водење на Единствен план на сметки на оп-
штественото сметководство во Службата на општествено-
то книговодство, по зборовите: „Жиро-сметки на органи-
зациите на здружен труд во областа на општествените деј-
ности 603", се додаваат зборовите: „Сметки на делови на 
претпријатие во областа на стопанството 604", а по зборо-
вите: „Жиро-сметки на работните заедници 607", се дода-
ваат зборовите: „Сметки на делови на претпријатие во об-
ласта на општествените дејности 609". 

Член 4 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

40 Бр. 1/72 
16 октомври 1989 година 
Белград 

Генерален директор 
на Службата на 
општественото 
книговодство, 

Днмитрне Тасиќ, с. р. 

995. 
Врз основа на член 58 став 4 и член 80 став 1 точ. 24 и 

25 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), Советот на гуверне-
р к а донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И ЗА МЕР-
КИТЕ СПРЕМА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИС-

КИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на вршење 

контрола над спорведувањето на мерките на заедничката 
монетарна и девизна политика и на заедничките основи на 
кредитната политика и на прописите со кои се уредени де-
визното работење и кредитните односи со странство, про-
метот на стоки и услуги со странство и вршењето на сто-
пански дејности во странство (во натамошниот текст: 
прописите) од страна на банките и другите финансиски ор-
ганизации (во натамошниот текст: банката) како и видо-
вите, роковите, редоследот и единствената постапка на 
преземање мерки спрема банките кои не ги спроведуваат 
тие прописи. 

2. Во смисла на оваа одлука, контрола над спроведу-
вањето на прописите вршат народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини на те-
риторијата на својата република односно автономна по-
краина. 

Народна банка на Југославија врши контрола над ра-
, ботата на банките на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Ако дел од банката се наоѓа на територијата на ре-
публика односно автономна покраина на која не се наоѓа 
седиштето на банката, контрола на делот на банката по 
спогодба можат да вршат заедно народната банка на ре-
публиката односно народната банка на автономната по-
краина на чија територија се наоѓа дел од банката и на-
родната банка на републиката односно народната банка 
на автономната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на банката. 

3. Во смисла на оваа одлука, Народната банка на Ју-
гославија, народната банка на републиката односно на-
родната банка на автономната покраина (во натамошниот 
текст: народната банка), вршат контрола: 

1) со непосреден преглед на деловните книги, доку-
ментацијата подобна за користење на примарна емисија, 
како и на книговодствената и другата документација во 

/ банката, врз основа на овластувањето во кое е определен и 
предметот на контролата; 

2) со преглед на извештаите и другата документација 
што ќе ги добие од банката, како и со преглед на другата 
документација со која располага, а која се однесува на ра-
ботењето на банката. 

При вршењето на контролата од став 1 на оваа точка, 
народната банка може да ги прегледа: 

1) соодветната документација кај претпријатијата и 
другите домашни лица - учесници во надворешнотргов-
ското и девизното работење и во кредитните односи со 
странство; 

2) деловните книги и другата документација на крај-
ните корисници за средствата добиени по основ од чл. 15 и 
26 на Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраини 
( во натамошниот текст: Законот). 

4. Ако со контролата од точка 3 став 1 одредба под 2 
на оваа одлука се утврди дека банката не се придржувала 
кон прописите, народната банка е должна веднаш, а нај-
доцна во рок од три реботни дена од денот на утврдување-
то на ^уредноста, да состави записник и да и го достави 
на банката. 

Банката може да стави забелешки на наодот во запис-
никот за извршената контрола во рок од три работни дена 
од денот на приемот на записникот. 

5. Контрола над спроведување на прописите што се 
врши со непосреден преглед на деловните книги, и книго-
водствената и другата документација во банката народна-
та банка врши според програмата што ја утврдуваат заед-
но службите за контрола на Народната банка на Југосла-
вија, народните банки на репбуликите и народните банки 
на автономните покраини, како и по потреба. 

Народната банка е должна веднаш, а најдоцна во рок 
од седум работни дена од денот на завршувањето на кон-
тролата од став 1 на оваа точка, да состави записник за.на-
одите на контролата и да и ги достави на контролираната 
банка. 

На наодот во записникот за извршената контрола 
банката може да стави забелешки во рок од пет работни 
дена од денот на приемот на записникот. 
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При вршењето на контрола од став 1 на оваа точка, 
народната банка е должна да изврши контрола на точнос-
та на извештајот и другата документација од точка 3 став 
1 одредба под 2 на оваа одлука, што банката и ја достави-
ла на народната банка. 

6. Ако при вршењето на контрола е извршен и пре-
глед на документацијата ,кај претпријатија и други до-
машни лица од точка 3 став 2 одредби под 1 и 2 на оваа 
одлука, во записникот за извршена контрола на банката се 
внесуваат и наодите утврдени со тој преглед. 

7. Ако банката во оставениот рок основано ги оспо-
рила наодите во записникот за непридржување кон пропи-
сите, и за тоа доставила докази, од кои може да се утврди 
дека банката се придржувала кон прописите, народната 
банка нема да презема спрема таа банка мерки, туку ќе до-
несе решение за запирање на постапката на контрола, во 
кое ќе ги наведе причините за запирање на таа постапка. 

8. Ако банката, во оставениот рок, не доставила забе-
лешки на наодите во записникот, или со забелешките не ги 
оспорила основано наодите во записникот од кои произле-
гува дека не се придржувала кон прописите, народната 
банка е должна во рок од три работни дена од денот на 
приемот на забелшките односно од истекот на рокот за 
нивно доставување, да донесе решение со кое на банката 
ќе и определи рок за усогласување на работењето со про-
писите и ќе изрече мерка запирање на купување на хартии 
од вредност од член 14 и кредитирање до член 15 на Зако-
нот. Оваа мерка се применува во траење од 15 до 30 дена 
до денот на приемот на решението, зависно од видот на 
неправилноста утврдена со контролата и потребниот рок 
за отстранување на таа неправилност. 

Покрај мерката од став 1 на оваа точка, народната 
банка им предлага за надлежните органи на банката ни-
вниот раководен работник, кој според нормативните акти 
на банката е одговорен за работите што биле предмет на 
контролата, да се суспендира до завршувањето на постап-
ката на утврдување на неговата одговорност за сторените 
неправилности. 

Ако банката во текот на контролата или дополнител-
но, пред донесувањето на решението од став 1 на оваа точ-
ка, ја отстранила неправилноста утврдена со контролата 
и за тоа и доставила на народната банка соодветни дока-
зи, народната банка со посебно решение ќе и изрече на 
банката мерка запирање на купување хартии од вредност 
од член 14 и кредитирање од член 15 на Законот, што се 
применува 10 дена од денот на приемот на решението. 

Од денот на изработката на записникот односно кон-
статира-њето на неправилноста врз основа на извештаите 
што народната банка ги добила од банката, до приемот на 
решението од став 1 на оваа точка народната банка е 
должна да донесе решение за одбивање на барањето на 
банката за купување на преносливи хартии од вредност и 
одобрување на кредити во смисла на член 26 од Законот. 

Ако банката не користи средства од примарна емиси-
ја кај народните банки, народната банка спрема таа банка, 
покрај мерката запирање на купување на хартии од вред-
ност од член 14 и кредитирање од член 15 на Законот, пре-
зема и мерка ограничување на обемот на пласманите во 
траење од 30 дена од денот на приемот на решението. 

9. Ако банката во рокот определен за усогласување 
на работењето со прописите во кој спрема неа е примене-
та мерка од точка 8 на оваа одлука, не го усогласи работе-
њето со прописите и за тоа не и достави докази на народ-
ната банка, народната банка е должна во рок од три ра-
ботни дена од денот на истекот на тој рок да донесе реше-
ние со кое покрај мерката запирање на купување хартии 
од вредност од член 14 и кредитирање од чл. 15 и 25 на За-
конот, односно мерката запирање на купување хартии од 
вредност од член 14 и кредитирање од чл. 15 и 25 на Зако-; 
нот и мерката ограничување на обемот на пласманите, из-
рекува и мерка ограничување на обемот на пласманите, 
мерка запирање на плаќањата во странство, освен плаќа-
њата по втасани странски кредити и конвенциски обврски 
и мерка ограничување на задолжувањето во странство од-
носно мерка ограничување на задолжувањето во стран-
ство и мерка запирање на плаќањата спрема странство, 
освен плаќањата по втасани странски кредити и конвенци-
ски обврски. 

Мерките од став 1 на оваа точка се применуваат во 
траење од 30 до 60 дена од денот на приемот на решение-
то, зависно од видот на неправилноста утврдена со кон-

тролата и потребниот рок за отстранување на таа непра-
вилност. 

Покрај мерките од став 1 на оваа точка, народната 
банка им предлага на надлежните органи на банката ни-
вниот раководен работник, кој е одговорен за сторените 
пропусти констатирани со контролата, да се смени од 
должност. 

10. Под мерка запирање на кредитирањето и купува-
њето на хартии од вредност кај народните банки се под-
разбира банката да не може да поднесува нови барања за 
користење на средствата од примарна емисија, а користе-
ните средства да ги враќа по роковите за втасување ут-
врдени со крајните корисници на денот на приемот на ре-
шението. 

Под мерка ограничување на обемот на пласманите се 
подразбира банката да не може да ги зголеми пласманите 
над состојбата на денот на приемот на решението, а ако 
таа состојба е над дозволениот пораст, со решение ќе и се 
ограничи пласманот на состојбата на дозволениот пораст. 

Под мерка запирање на плаќањата во странство, ос-
вен плаќањата по втасаните странски кредити и конвен-
цискнте обврски, се подразбира банката да не може да 
врши тековни плаќања во странство, ниту да отвора нови 
акредитиви. 

Под мерка од став 3 на оваа точка не се подразбираат 
плаќања на банката спрема странство со девизи што се ку-
пени на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот деви-
зен пазар одржан пред приемот на решението за презема-
ње на мерки, како ни плаќањата на банката спрема стран-
ство по основ на ликвидација на порано отворените акре-
дитиви. 

Под мерка ограничување на задолжувањето во стран-
ство се подразбира банката да не може да зема нови кре-
дити и кредитни линии од странски банки, ниту да издава 
нови гаранции и други форми на гаранции спрема стран-
ство. 

11. Ако банката не постапува во согласност со пропи-
сите со кои се уредува работата на единствениот девизен 
пазар, Народната банка на Југославија спрема таа банка 
ќе преземе мерка запирање на плаќањето во странство, ос-
вен плаќањата по втасаните странски кредити и конвен-
циските обврски, во траење од 10 до 60 дена од денот на 
приемот на решението, зависно од видот на неправилнос-
та утврдена со контролата и потребниот рок за отстрану-
вање на таа неправилност. 

12. Ако со мерките спрема банката во утврдените ро-
кови од точ. 9 и 11 на оваа одлука не се обезбеди законито 
работење, народната банка е должна, согласно со Законот, 
да пристапи кон наплата на сите свои побарувања од таа 
банка. Освен тоа, народната банка на републиката ќе и ѓо 
одземе на таа банка овластувањето за вршење на девизно 
валутни работи во земјата, а Народната банка на Југосла-
вија - овластувањето за вршење на работи на платен про-
мет и кредитни работи со странство, односно овластува-
њето за вршење на работи на платен промет со странство. 

Во решението што народната банка го донесува во 
согласност со одредбите на став 1 од оваа точка ќе се наве-
де дека банката е должна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на решението да ги намири сите должења спрема 
сите народни банки, без оглед на тоа по кој основ настана-
ле, дека и се одземаат овластувањата во смисла на став 1 
од оваа точка и дека е должна да ги ликвидира своите ра-
боти по основ на тие овластувања, како и да ги укине свои-
те сметки во странство. 

13. Во смисла на точка 3 од оваа одлука контрола на 
примената на прописите се должни да вршат народните 
банки на републиките, односно народните банки на авто-
номните покраини, при што се должни да обезбедат кон-
типурана вршење на контрола и преземање на мерки спре-
ма банките. 

Ако народната банка на републиката односно народ-
ната банка на автономната покраина не извршила контро-
ла од точка 3 на оваа одлука или не презела мерки спрема 
банката, Народната банка на Југославија е должна, сог-
ласно со Законот, да изврши контрола и да преземе мерки. 

14. Записникот за извршената контрола, забелешките 
на банката на записникот, решението за запирање на по-
стапката на контрола, решението за преземената мерка 
спрема банката, предлогот за суспензија односно сменува-
ње на раководните работници на банката, решението со 
кое народната банка го одбива барањето на банката за ко-
ристење на средства од примарна емисија, како и пријави-
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те до надлежните органи за дела што се казниви по зако-
нот, народните банки на републиките односно народните 
банки на автономните покраини се должни да ги доставу-
ваат до Народната банка на Југославија истовремено со 
доставувањето на банката односно до надлежните органи. 

15. Со. денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење кон-
трола и за преземање мерки спрема банките, Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка и други-
те финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
45/87 и 68/88). 

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

О. бр. 107 
18 октомври 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменикот на гувернерот на 
Народната банка на 

Југославија, 
Митја Гаспари, с. р. 

одредбата под 2) став 2 зборовите: „со еден ирис“ се заме-
нуваат со зборовите: со „два ириса". 

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

О. бр. 108 
18 октовмри 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспарн, с. р. 

998. 
Врз основа на член 42 став 2 и член 80 точка 18 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 

996. 
Врз основа на член 9 ст. 1 и 2 и член 10 од Законот за 

вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни 
странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 61/82 и 40/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И POKQ-
ВМтаЗА ОДОБРУВАЊЕ АВАНС, ИСПРАЌАЊЕ, ПОЛ-
АГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА 
НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕ-
НИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, 
ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА 

БЕНЗИНСКИ БОНОВИ 
1. Во Одлуката за начинот и роковите за одобрување 

аванс, испраќање, полагање и пренос на девизи на сметки-
те на Народната банка на Југославија остварени со откуп 
на ефективни странски пари, чекови, кредити писма и со 
продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 65/88,9/89,33/89, 57/89 и 63/89), во точка 12 став 1 по 
зборовите: „според средниот курс на денот на преносот на 
девизите“ наместо запирка се става точка и натамошниот 
текст се брише. 

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

О. бр. 106 
10 октомври 1989 година 
Белград 

Претседател на 
Советот на гувернерите 
гувернер на Народната 
банка на Југославија, 

Душан Благеови^, с. р. 

ч 997. 
Врз основа на член 42 и член 80 точка 18 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 34/89) Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОС-
НОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 1000000 

ДИНАРИ 
1. Во Одлуката за издавање и за основните обележја 

на банкнотата од 1000000 динари („Службен „лист на 
СФРЈ“, бр. 50/89) во точка 4 одредба под 1) став 4 зборо-
вите: „печатена во магнетна црна боја“ се заменуваат со 
зборовите: „печатени со црвена флуоросцентна боја“, а во 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА БАНКНОТА ОД 1000000 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

Hafl ноември 1989 година банкнота од 1000000 динари, со 
обележјата што се утврдени во Одлуката за издавање и за 
основните обележја на банкнотата од 1000000 динари 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/89 и 64/89). 

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

О. бр. 109 
18 октомври 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот 

на гувернерите заменик на 
гувернерот на Народната 

банка на Југославија, 
Митја Гаспари, с. р. 

999. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАТЕРИЈАЛ-
НОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА ШТО НЕ ГИ 

ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 
1. Во Одлуката за материјалното обезбедување на 

вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/86) во член 5 по зборови-
те: „брачниот другар“ се додаваат запирка и зборовите: 
„односно од денот на престанувањето на правото на се-
мејна пензија“. 

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

Бр. 75-1 
17 октомври 1989 година. 
Белград ' 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 

/ генерал-полковник во 
пензија, 

Дане Петковски, с. р. 
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1000. 
Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на де-

ца и за други форми на детска заштита на децата на вое-
ните осигуреници (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 
7/85, во согласност со сојузниот секретар за народна од-
брана, Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за 

стекнување право на додаток на деца, пропишани со Зако-
нот за додатокот на деца и за други форми на детска за-
штита на децата на воените осигуреници, на кого вкупни-
от приход по член на неговото домаќинство од претходна-
та година е еднаков или помал од износот на една чет-
вртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на 
активно воено лице во чинот мајор, без зголемување на 
тој додаток според годините поминати во чинот, поставен 
на формациско место за кое е определена 15. положбена 
група, со две преместувања и 18 години пензиски стаж, му 
припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 247.200 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 325.900 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува во местото на службување^ односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете целосно неспо-
собно за стопанисување .- во износ од 393.400 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа, односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службување^ односно 
живеалиштето, на воениот осигуреник - во износ од 
472.000 динари. 

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по 
член на домаќинството од претходната година е еднаков 
или пома л од износот на една четвртина од просекот на 
личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во 
чинот постар водник од I класа без зголемување на тој до-
даток според годините поминати во чинот, поставен на 
формациско место за кое е определена 21. положбена гру-
па, со едно преместување и со 15 години пензиски стаж, му 
припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа: 

1) за дете до наполнети шест години од животот - во 
износ од 325.900 динари; 

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години 
од животот, за дете на редовно школување во основно 
училиште до крајот на учебната година во која наполнува 
15 години од животот, како и за дете што наполнило пове-
ќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување 
во училиште за средно насочено образование или во друго 
средно училиште - во износ од 393.400 динари; 

3) за дете на редовно школување во виша школа или 
на факултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува во местото на службување^ односно живеалиш-
тето на воениот осигуреник, како и за дете целосно неспо-
собно за стопанисување - во износ од 472.000 динари; 

4) за дете на редовно школување во виша школа или 
на фкаултет или во друга висока школа односно на вон-
редно школување на прва година студии, ако детето се 
школува надвор од местото на службувањето односно 
живеалиштето на воениот осигуреник - во износ од 
539.500 динари. 

3. Со денот на почетокот на примената на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката за износот на додатокот 
на деца на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/89). 

4. Оваа одлука се применува од 1 ноември 1989 годи-
на. 

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

Бр. 74-1 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1001. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравстве-

ното осигурување на воените осигуреници („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 9/78), Собранието на 
Заедницата за социјално осигурување на воените осигуре-
ници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВО НА ВОЕНИ-
ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИ-
ТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Во Одлуката за учество на воените осигуреници и 
на членовите на нивните семејства во поднесувањето на 
трошоците за користење на здравствена заштита 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/85, 30/86, 68/87 и 21/88) 
во точка 2 став 1 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000". 

Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000". 

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

Бр. 73-1 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковннк во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1002. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за височината 

на средствата за станбена изградба во Југословенската на-
родна армија и за начинот на нивното издвојување 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) и член 130 став 1 точ-
ка 8 во врска со член 143 став 2 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување на воените осигуреници 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собра-
нието на Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ 
ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАН-
БЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

1. Во Одлуката за издвојување дел од вкупните сред-
ства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Заедницата за социјално осигурување на воените 
осигуреници за решавање на станбените потреби на 
уживателите на пензија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/83) во точка 1 процетот: „0,5%" се заменува со процен-
тот: „4%". 
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2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 72-1 
17 октомври 1989 година 
Белград. 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Пешовски, с. р. 

1003. 
Врз основа на член 43 став 5 и член 44 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на воените осигу-
реници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ, ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА 

КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 
1. Во Одлуката за условите за стекнување, за височи-

ната и начинот на користење на додатокот за помош и не-
га („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85) во член 4 по став 2 
се додава став 3, кој гласи: 

„Износите на додатокот за помош и нега, определени 
според ст. 1 и 2 од овој член, се усогласуваат во текот на 
календарската година според просечниот растеж на воени-
те пензии од претходното тримесечје.". 

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

Бр. 71-1 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурана на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1004. 
Врз основа на член 67 став 2 во врска со член бб став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ ЗА 

ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ 
1. Собранието на Заедницата за социјално осигурува-

ње на воените осигуреници го овластува Извршниот од-
бор на Собранието на Заедницата за социјално осигурува-
ње на воените осигуреници да донесува одлуки за усогла-
сување на паричниот надомест за телесно оштетување. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 82-1 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурана на воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1005. 
Врз основа на член 67 став 2 во врска со член бб став 

1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
?/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за соци-
јално осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТ 
ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА 
НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ 

ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Паричниот надомест за телесно оштетување се 

усогласува со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица, така што, почнувајќи од 1 април 
1989 година, се зголемува за процентот за кој се усогласе-
ни пензиите со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица од соодветен чин. 

2. Усогласувањето на паричниот надомест за телесно 
оштетување според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на поединечни решенија. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 81-1 
17 октомври 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници 

Претседател 
на претседателството 
генерал-полковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

1006. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

43/86), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 
С П И С О К 

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ ИНДИКАЦИИТЕ ВО ИЗДАДЕ-
НИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ 

Реден 
број Назив на лекот Форма и пакување Производител на 

лекот 

Број на реше-
нието што 
се менува 

Број и датум 
на решението 
за промената 

Од индикациите 
се исклучуваат 

следните видови 
на животни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BEPHENICOL, 
капсула, 

капсули, 100 х 250 
mg, 200 х 250 mg 
и 500 х 250 mg 

Галеника, Земун 09-1030/1 од 
6. 3. 1972. г. 

984/1 од 
5. 5. 1989. г. 

телиња и прасиња 
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I 2 3 4 5 6 7 

2 CHLORAMPHENI-
COL, дражен 

дражен, 10 х 250 
mg и 10 х 1 g 

Плива, Загреб 811/1 од 
12. 4. 1957. г. 

985/1 од 
5. 5. 1989. г. 

телења и прасиња 

3 CHLORAMPHENI-
COL, пенливи 
таблети 

таблети, 
кутија а 30 тбл. 

Галеника, Земун 369/1 од 
6. 3. 1972. г. 

586/1 од 
5. 5. 1989. г. 

крави, овци, кози и 
свињи 

4 CHLORAMPHENI-
COL, сол. 10% 

солуција, шишенце 
а 50 ml 

Плива, Загреб 92-25/158 од 
26. 9. 1961. 

587/1 од 
5. 5. 1989. г. 

коњи, говеда, овци, 
свињи, кози и 
живина 

5 CHLORAMPHENI-
COL, сол. 15% 

солуција, шишенце 
а 50 ml 

Ветеринарски 
завод, Суботица 

9-2859/1 од 
18.9. 1967. г. 

989/1 од 
5. 5. 1989. г. 

коњи, говеда, овци, 
свињи, јагниња, 
прасиња и живина 

6 CHLORAMPHENI-
COL, сол. про инј. 
15% 

солуција, шишенце 
а 50 ml и 100 ml 

Галеника, Земун 33/9 од 
16. 5. 1974. г. 

988/1 од 
5. 5. 1989. г. 

коњи, говеда, тели-
ња, овци, свињи, 
јагниња и прасиња 

7 CHLORAMUGON суспензија, 
шишенце а 100 ml 

WerfTt Chemie, 
Австрија 
застапник 
Ветпром, 
Белград 

4685/1 од 
26. 3. 1976. г. 

990/1 од 
5. 5. 1989. г. 

коњи, говеда, тели-
ња, прасиња и сви-
њи 

8 CHLORAMYCETIN, 
сол. 20% 

солуција, шишенце 
а 100 ml 

Parke Davis, СР 
Германија 
застапник 
Agimex, Загреб 

1632/1 од 
31. 3. 1983. г. 

991/1 од 
5. 5. 1989. г. 

коњи, говеда, тели-
ња, овци, свињи и 
живина 

9 HLORFURAMID прашок, 20 g и 
100 g 

Ветеринарски 
завод, Земун 

\ 1890/1 од 
5. 2. 1976. г. 

983/1 од 
5. 5. 1989. г. 

живина 

Со наведените лекови за употреба во ветерината од индикациите се исклучуваат одделни видови животни за-
тоа што содржат chloramphenicol, чии rezideu остануваат во производите и суровините од животинско потекло што 
служат за исхрана на луѓето и можат да предизвикаат штетни последици за човечкото здравје. 

Со денот на објавувањето на овој список во ^Службен лист на СФРЈ“, сите организации на здружен труд кај 
кои се наоѓаат наведените лекови ќе престанат со примената на тие лекови кај назначените видови животни, а произво-
дителите во упатствата што ги придружуваат овие лекови при нивното пуштање во промет ќе ги исклучат индикациите 
за употреба и дозите на лекот за наведените видови животни. 

Број: 3730/2 
10 октомври 1989 година 
Белград Сојузен секретар 

за земјоделство, 
д-р Стево Мнрјаниќ, с. р. 

1007. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

43/86), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ЧИИ РЕШЕНИЈА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ СЕ 

УКИНУВААТ 

Реден 
број 

I 
Назив на лекот Форма и пакување Производител на 

лекот 
Број на решението 

што се укинува 
Број и датум на 

решението за укинува-
ње 

1 2 3 4 5 6 
1 CHLOCYNAR суспензија, 4 

инјектори а 10 g 
1ST, Франција, 
застапник Ветпром, 
Белград 

6508/1 од 
4. 4. 1979. г. 

982/1 од 
5. 5. 1989. г. 

2 CHLORAMPHENI-
COL, pulvis 

прашок; кеса а 10 g, 
50 g, 100 g, 500 g и 
1000 g 

Алкалоид, Скопје 3561/1-74 од 
9. 1. 1975. г. 

979/1 од 
5. 5. 1989. г. 

3 CHLORAMTRAL солуција, шишенца 
а 20 ml и а 30 ml 

Крка, Ново Место 3771/1 од 
27. 6. 1989. г 

980/1 од 
5. 5. 1989. г. 

4 CHLIROCORTINE суспензија, кутија со 
4 х 12 инјектори а 5 g 

Ветпром, Белград 9-6889/1 од 
20. 11. 1968. г. 

961/1 од 
5. 5. 1989. 
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1 2 3 4 5 6 

5 CHLORAMPHENI-
COL 33, pulvis 

прашок, 10 g, 20 g, 
100 g, 1000 g 

Галеника, Земун 3177/1 од 
27. 6. 1989. г. 

1007/1 од 
5. 5. 1989. г. 

6 CHLOROVIT солуција, шишенце а 
100 ml 

TAD, СР Германија 
застапник Астра, 
Загреб 

2953/1 од 
25. L 1977. г 

1006/1 од 
5. 5. 1989. г. 

7 DUPHENICOL 25% солуција, шишенце а 
100 ml 

DUPHAR, 
Холандија 
застапник Срболек, 
Белград 

8240/1-86 од 
И. 6. 1987. г. 

1005/1 од 
5. 5. 1989. г. 

8 ENTEROTON, pulvis прашок, ќесе а 
25g 

BYK GULDEN, СР 
Германија застапник 
Фабег, Белград 

2961/1-74 од 
1975. г. 

1004/1 од 
5. 5. 1989. г. 

9 ENTEROTON, паста паста; шприц а 20 
ml 

BYK GULDEN, СР 
Германија застапник 
Фабег, Белград ^ 

2963/1 од 
1974. г. 

1003/1 од 
5. 5. 1989. г. 

10 ENTRAFIN прашок, 20 g, 100 g 
и 5 kg 

Лек, ЈБубљана 5792/1 од 
1. 7. 1980. г. 

1002/1 од 
5. 5. 1989. г. 

11 FAMAL прашок, 50 g, 500 g 
и 5 kg 

Hoechst, СР 
Германија застапник 
Југохемија,белград 

3726/1-3 од 
26. 6. 1970. г. 

1001/1 од 
5. 5. 1989. г. 

12 FURO-FTAL, pulvis прашок; 100 g, 200 g, 
500 g и 1000 g 

Алкалоид, Скопје 253/7 од 
11. 4. 1977. г. 

1000/1 од 
5. 5. 1989. г. 

13 GEOKLORAM таблети, кутија а 10 
таблети 

Плива, Загреб 5489/1-74 од 
8. 1. 1975. г. 

999/1 од 
5. 5. 1989. г. 

14 KAPSULE 
SEKUNDATIVE 

капсули, кутија а 10 
капсули 

Ветеринарски завод, 
Суботица 

02-457/7 од 
29. 6. 1971. г. 

992/1 од 
5. 5. 1989. 

15 KLORAMCIKLIN паста, туба а 100 g Плива, Загреб 03-159/2 од 
14. 7. 1967. г. 

998/1 од 
5. 5. 1989. г. 

16 KLORAMKINOL паста, туба а 50 g Лек, Љубљана 3793/1 од 
12. 3. 1980. г. 

997/1 од 
5. 5. 1989. г. 

17 MASHPHENF суспензија, 3 
инјектори а 5 ml 

Плива, Загреб 9-4457/2 од 
2. 2. 1968. г. 

996/1 од 
5. 5. 1989. г. 

18 MASTOGAL суспензија, 12 
инјектора а 10 ml, 
шише а 250 ml и 500 
ml 

Галеника, Земун 9-12562 од 
11. 11. 1969, г. 

995/1 од 
5. 5. 1989. г.-

19 NEOBIOLONE солуција, шишенце а 
50 ml 

1ST, Франција 
застапник Ветпром, 
Белград 

1398/1 од 
24. 12. 1978. г. 

994/1 од 
5. 5. 1989. г. 

20 NUTRICIN SULFA прашок, 200 g, 1 kg 
и 25 kg 

Плива, Загреб 03-3737 од 
1. 12. 1969. г. 

993/1 од 
5. 5. 1989. г. 

21 POLYMASTEN суспензија, инјектор 
а 20 ml, шишенце а -
230 ml 

KELA 
Лабораторија, 
Австрија, застапник 
Ветпром, Белград 

9646/1 од 
14. 4. 1983. г. 

978/1 од 
5. 5. 1989. г. 

22 STREMIKS прашок, 200 g, 1 kg 
и 25 kg 

Ветеринарски завод, 
Суботица 

13959 од 
18. 11. 1970. г. 

977/1 од 
5. 5. 1989. г. 

23 SULFA-CHLORAM-
PHEN 

таблети, 10 тбл. а 
2,5 g 

Плива, Загреб ч 2064/1-74 од 
18. 3. 1975. г. 

976/1 од 
5. 5. 1989. г. 

24 TARISTOP суспензија, 4 
инјектори а 9 g 

1ST, Франција 
застапник ОТП, 
Загреб 

9650/1 од 
28. 4. 1983. г. 

975/1 од 
5. 5. 1989. г. 

25 VANASTREP прашок, кеса а 50 g Ветпром, Белград 1614/1 од 
17. 5. 1977. г. 

974/1 од 
5. 5. 1989. г. 

26 VILICHOL прашок, 10 g, 20 g, 
50 g, 100 g, 500 g, 1 
kg и 5 kg 

Алкалоид, Скопје 253/6 од 
11.4. 1977. г. 

973/1 од 
5. 5. 1989. г. 
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Наведените лекови за употреба во ветерината се повлекуваат од употреба затоа што содржат хлорамфеникол, 
чии резидуе остануваат во производите и суровините од животинско потекло што служат за исхрана на луѓето и можат 
да предизвикаат штетни последици за човечкото здравје. 

Со денот на објавувањето на овој список во „Службен лист на СФРЈ“, сите организации на здружен труд кај 
кои се наоѓаат наведените лекови за употреба во ветерината се должни записнички да ги утврдат поединечните количес-
тва на секој лек и да извршат нивно нештетно уништување. 

Производителите на наведените лекови се должни веднаш да прекинат со нивното производство и нештетно 
да ги уништат затекнатите залихи на лроизведените лекови. 

Број: 3730/1 
10 октомври 1989 година Солзен секретар 
Белград з а земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ДЕЛ ОД ОДРЕД-
БАТА НА ЧЛЕН 6 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР БОСНА 

И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
1. Уставниот суд на Југославија, со Одлуката У бр. 

409/87 и 213/88 од 29 јуни 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 61/88), утврди дека одредбата на член 6 став 2 
од Законот за станбените односи („Службени лист СР Бос-
не и Херцеговине", бр. 14/84 и 12/87), во делот во кој е ут-
врдено дека својство на член на семејното домаќинство на 
носителот на станарско право имаат внучињата без роди-
тели, не е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Собранието на СР Босна и Херцеговина, во смисла 
на член 384 став 3 од Уставот на СФРЈ, побара од Устав-
ниот суд на Југославија продолжување на рокот за усогла-
сување на наведениот закон со Уставот на СФРЈ до 31 ју-
ли 1989 година. 

Уставниот Суд на Југославија, на седницата одржана 
на 17 мај 1989 година, го продолжи рокот за усогласување 
на наведениот закон до 31 јули 1989 година. 

2. Бидејќи Собранието на СР Босна и Херцеговина во 
продолжениот рок до 31 јули 1989 година не го усогласи 
наведениот закон со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на 
Југославија,на седницата одржана на 20 септември 1989 
година, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СРФЈ, 
донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека на 31 јули 1989 година престанал да 

важи денот од одредбата на член 6 став 2 од Законот за 
станбените односи („Службени лист СР Босне и Херцего-
вине" бр. 14/84 и 12/87) кој гласи: „без родители“. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и 
во „Службени лист СР Босне и Херцеговине". 

к Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
1во состав: претседател на Уставниот суд Душан Штрбац и 
г судите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Буза-
џиќ м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, д-р Омер 
Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димчке Козаров, 
i-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и 
Милосав Стијовиќ. 

/ бр. 409/87 и 213/88 
20 септември 1989 година 
белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

1о извршеното срамнување со изворниот текст ут-
?ic е дека во текстот на Наредбата за времето во кое 
\ух^пловните пристаништа мораат да бидат отворени, 
Dili во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89 се поткрале 

та се дава 

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

ВОРЕНИ 
Во точка 1 наместо зборовите во заглавието: „(од 30 

октомври до 25 март)" треба да стојат зборовите: „(од 29 
октомври до 25 март)" и наместо зборовите: „(од 26 март 
до 29 октомври)" треба да стојат зборовите: „(од 26 март 
до 28 октомври)". 

Од „Службен лист на СФРЈ“, 17 октомври 1989 годи-
на, Белград. 

У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- ШЕФ НА МИСИЈАТА ПРИ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИ-
ЦИ СО СЕДИШТЕ ВО БРИСЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА - ШЕФ НА МИСИЈАТА 
ПРИ ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ СО СЕДИШТЕ ВО 

БРИСЕЛ 

I 
Се отповикува 
Јожеф Корошец од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија - шеф на мисијата при Европските за-
едници со седиште во Брисел. 

II 
Се назначува 
Д-р Михајло Црнобрња, досегашен директор на Ре-

публичкиот завод за општествено планирање на Соција-
листичка Република Србија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија - шеф на мисијата при Европските заедници 
со седиште во Брисел. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ: 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
28 август 1989 година 
Белград „ 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 
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Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна .Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

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

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАМЕША 

Се отповикува 
Јелко Жагар од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Замбија. 

II 
Се назначува 
Владислав Дрлевиќ, досегашен началник на Управа-

та за стопански односи - ополномоштен министер во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Замбија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 34 
31 август 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

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

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

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАМЕРУН 

I 
Се отповикува 
Рамадан Мармулаку од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Камерун. 

II 
Се назначува 
Влатко Ќосиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Федерална Република Нигерија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Камерун со седиш-
те во Лагос. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

У. бр. 35 
31 август 1989 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Јанез Дрновшек, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ОБЕДИНЕТА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТА 

РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЈА 

t I 
Се отповикува 
Бранко Луковац од должноста извонреден и ополно-

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

II 
Се назначува 
Петер Тош, досегашен член на Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Словенија и 
претседател на Републичкиот комитет за труд, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Обединета Република 
Танзанија.-

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 36 
4 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството и 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соц^ 
листичка Федеративна Република Југославија, Претек 
телството на Социјалистичка Федеративна Република 
гославија донесува I 

У К А З т 
" 1 
Л 
4 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛ 
ТОЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ! 
ВО РЕПУБЛИКА ИРСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛ 

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИРСКА 

I 
Се отповикува -
Митко Маловски од должноста извонреден и ополнН 

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
публика Југославија во Република Ирска. 
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II 
Се назначува 
Светозар Рикановиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Велика Британија, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Ирска, со седиште во 
Лондон. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 37 
14 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА 

РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН 

I 
Се отповикува 
Јосип Франиќ од должноста извонреден и ополно-

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

II 
Се назначува 
Д-р Радослав Булаиќ, досегашен претседател на Ра-

ботоводниот одбор на железарницата „Борис Кндрич" во 
Никшиќ, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во Ис-
ламска Република Пакистан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

, У. бр. 38 
14 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ЈАПОНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЈАПОНИЈА 

I 
Се отповикува ' 
Тариќ Ајановиќ од должноста извонреден и ополно-

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

II 
Се назначува 
Ранко Радуловиќ, досегашен помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Јапонија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 39 
19 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Јанез Дрновшек, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

977. Закон о хартиите од вредност 1585 
978. Закон за пазарот на пари и пазарот на капи-

тал 1588 
979. Закон за измени и дополненија на Закон за ус-

ловите за засновање работен однос со стран-
ски државјани 1589 

980. Закон за измена на Законот за Новинско-изда-
вачката установа Службен лист на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија - 1950 

981. Одлука за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Сојузниот извршен совет 
за заштита на уставниот поредок 1591 

982. Одлука за именување на одделни членови на 
Советот на Меморијалниот центар „Јосип 
Броз Тито“ 1591 

983. Уредба за зголемување, намалување односно 
за укинување стапките на основниот данок на 
промет на патнички автомобили 1591 

984. Одлука за отворање Амбасада на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
Обединетите Арапски Емирати 1592 

985. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирањето на цените на производите од 
интерес за целата земја 1592 

986. Одлука за измена на Одлуката за определува-
ње на стоките за кои се плаќа посебна давачка 
за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки 1592 

987. Одлука за измена на Одлуката за плаќање по-
себна такса на увезените стоки 1592 

988. Одлука за височината на менувачката прови-
зија 1592 
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989. Одлука за измени на Одлуката за височината 
и начинот на плаќање надомест за покривање 
на трошоците за испитување на типот на ме-
рило и за преглед на еталони, мостри на рефе-
рентни материјали и мерила - ^ 1592 

990. Одлука за измени на Одлуката за височината 
и начинот на плаќање на трошоците за испи-
тување и жигосување предмети од скапоцени 
метали 1596 

991. Правилник за метролошките услови за мери-
лата на маса-автоматски ваги на транспортна 
лента, од класа на точност 1 и 2 1596 

992. Правилник за меторлошките услови за работ-
ни еталони за електричната енергија 1599 

993. Упатство за содржината и начинот на водење 
на Регистарот на имателите на сметки во 
Службата на општественото книговодство - 1602 

994. Упатство за дополнение на Упатството за 
содржината и начинот на водење на Един-г 
ствен план на сметките на општественото 
сметководство во Службата на општествено-
то книговодство : 1606 

995. Одлука за начинот на вршење контрола и за 
мерките спрема банките и другите финансис-
ки организации 1606 

996. Одлука за измена на Одлуката за начинот и 
роковите за одобрување аванс, испраќање, по-
лагање и пренос на девизи на сметките на На-
родната банка на Југославија остварени со от-
куп на ефективни странски пари, чекови, кре-
дитни писма и со продажба на бензински бо-
нови 1608 

997. Одлука за измена на Одлуката за издавање и 
за основните обележја на банкнотата од 
1000000 динари 1908 

998. Одлука за пуштање во оптек на банкнота од 
1000000 динари 1608 

Страна 

999. Одлука за дополнение на Одлуката за матери-
јалното обезбедуавње на вдовица што не ги 
исполнува условите за семејна пензија 

1000. Одлука за износот на додатокот на деца на 
воените осигуреници 

1001. Одлука за измена на Одлуката за учество на 
воените осигуреници и на членовите на ни-
вните семејства во поднесувањето на трошо-
ците за користење на здравствена заштита -

1002. Одлука за измена на Одлуката за издвојување 
дел од вкупните средства на Фондот за пен-
зиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници за решавање на станбените 
потреби на уживателите на пензија 
Одлука за дополнение на Одлуката за услови-
те за стекнување, за височината и начинот на 
користење на додаток за помош и нега 

1004. Одлука за овластување за донесување одлука 
за усогласување на паричниот надомест за те-
лесно оштетување 

1005. Одлука за усогласување на паричниот надо-
мест за телесно оштетување со движењето на 
номиналните лични доходи на активните вое-
ни лица ' 

^006. Список на готови лекови за употреба во вете-
рината за кои се менуваат индикациите во из-
дадените решение за пуштање во промет 

1007. Список на готови лекови за употреба во вете-
рината чии решенија за пуштање во промет 
се укинуваат 

Одлука за престанок на важењето на дел од одред-
бата на член 6 став 2 од Законот на СР Босна 
и Херцеговина за станбените односи 

Исправка на Наредбата за времето во кое воздухоп-
ловните пристаништа мораат да бидат отво-

Укази 

1003. 

1608 

1609 

1609 

1609 

1610 

1610 

1610 

1610 

1611 

1613 

1613 
1613 
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