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774. 
Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата 

на општественото КНИГОВОДСТВО („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88 и 61/88), на 
предлог од генералниот директор на Службата на општес-
твеното книговодство, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НА-
ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА 
НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВО-

РААТ И ДА УКИНУВААТ СМЕТКИ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и за условите под кои корис-

ниците на општествени средства можат кај Службата на 
општественото книговодство да отвораат и да укинуваат 
сметки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/84), во член 11 по 
ставот 5 се додава став 6, кој гласи: 

„Посебна сметка за вршење на паричен промет на 
дел од банката се отвора кај организационата единица на 
Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на делот на 
банката.". 

Член 2 
Во член 12 по ставот 5 се додаваат ст. 6 и 7, кои гла-

сат: 
„Барање за отворање на посебна сметка за вршење на 

паричен промет на дел од банката, поднесува банката до 
организционата единица на Службата на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на делот од банката. 

Кон барањето за отворање посебна сметка за вршење 
на паричен промет на дел од банката, банката поднесува 
решение за упис на дел од банката во судскиот регистар и 
картоните на депонираните потписи на лицата овластени 
за потпишување налози за плаќање, заради располагање 
со средствата од посебна сметка за вршење на паричен 
промет на дел од банката. Барањето треба да содржи и 
број на жиро-сметката од банката на поднесувачот на ба-
рањето." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 460 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

775. 
Врз основа на член 301 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89) и на точка 4 
од Општествениот договор за основите и мерилата за ут-

врдување на личните доходи и другите примања на фун-
кционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
65/87), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И 
МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РА-

БОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Одлуката за основите и мерилата за утврдување 
на личните доходи на функционерите и на раководните 
работници што ги назначува СОЈУЗНИОТ извршен совет 
(„Службен лист на С Ф Р Ј “ , бр. 69/87), во точка 10 став 1 се 
додава нова одредба под 1а, која гласи: 

„1а) за секретарот на Секретаријатот за законодав-
ство на Сојузниот извршен совет и за секретарот на Сек-
ретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет -
од 3,8 до 4,0.". 

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

Е. п. бр. 465 
18 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

776. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
НА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена на шеќерната реп-
ка од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/88 и 17/89) во точка I став 1 бројот: „235,00" се замену-
ва со бројот: „1.195,00". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „15,16129" се заменува со 
бројот: „77,09677". 

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

Е. п. бр. 454 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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777. 
: Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА 

РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени на сончогледот, 

сојата и маслодајната репка од родот на 1989 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88, 17/89 и 36/89) во точ-
ка 1 став 1 бројот: „2.350,(КГ на двете места се заменува со 
бројот: „11.950,00". 

1 5: Во точка 2 став 2 бројот: „58,750" се заменува со 
бројот: „298,75". 

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

Е. п. бр. 455 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

778. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 
НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена на суровиот тутун 
од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „11.280,00" се заме-
нува со бројот: „57.360,00". 

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

Е. п. бр. 456 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

779. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
НА СУРОВИОТ ПАМУК ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштините цени на суровиот памук 
од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „4.625,00" се заме-
нува со бројот: „23.520,00", бројот: „3.885,00" - со бројот: 
„19.756,80", бројот: „3.700,00" - со бројот: „18.816,00", а 
бројот: „3.561,00" - со бројот: „18.110,40". 

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

Е. п. бр. 457 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

780. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ 
НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштините цени на оризовата арпа 
од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „2.225,00" се заме-
нува со бројот: „11.330,00", бројот: „2.103,00" - со бројот: 
„10.706,85", а бројот: „2.025,00" - со бројот: „10.310,30". 

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

Е. п. бр. 458 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

781. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршните сове-
ти на собранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

НА ИМЕНКАТА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитната цена на пченката од 

родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 
и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „846,00" се заменува со 
бројот: „4.300,00". 

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

Е. п бр. 459 
17 август 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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782. 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за 

здравствената исправност на животните намирници и 
предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 55/78 и 58/85), во согласност со Сојузниот секретари-
јат за трговија и Сојузниот секретаријат за земјоделство, 
Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прас-
ки ања и социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНАТА ИС-
ПРАВНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕ-

БА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за условите во поглед на здравстве-

ната исправност на предметите за општа употреба што 
можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 26/83, 61/84 и 56/86) во член 20 по став 2 се додава 
став 3, кој гласи: 

„Садовите и приборот (украсивте чинии, бокалите, 
шолјите и др.) што не се произведени во согласност со од-
редбите на овој правилник и не се наменети за приготува-
ње, чување и промет на животни намирници мораат да би-
дат видно и трајно означени дека не се за приготвување, 
чување и промет на животни намирници“. 

Член 2 
Во член 26 по зборот: „сменувани“ се додаваат збо-

ровите: „ако со посебен пропис не е изречно поинаку про-
пишано“. 

Член 3 
Член 27 се менува и гласи: 
„Вештачките маси врз база на поливинил-хлорид и 

кополимери што се употребуваат за изработка на Цевки, 
цистерни, кули за вода, славини и други уреди, премачку-
вачи или облоги, а доаѓаат во непосреден допир со водата 
за пиење можат да ги содржат следните смекнувачи: дибу-
тил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат, естри на алкилсул-
фонски киселини (С12-С20) со феноли, ди-(феноксие-
тил)-формал, бутилбензил-фталат, ди-2-етилхексил-ади-
пад, диизононил-фталат, дифенил-2-етилхексил фосфат, 
хлорпарафин (CIO-CJS), полиестер на адипинската кисели-
на со 1,3-бутандиол, полиестер на адипинската киселина 
со 1,3-бутандиол и 1,6-хександиол и полиестер на адипин-
ската киселина со 1,3-и/или 1,4-бутандиол и/или 1,2-про-
пандиол, чии слободни хидроксилни групи се ацетилира-
ни. Количината на наведените смекнувчаи во готовиот 
производ било поединечно било во смеса, не смее да биде 
поголема од 35%. Ако се присутни наведените смекнувачи, 
не смеат да се додаваат стабилизатори врз база на олово и 
органски сврзан калај. 

Готовите производи од став 1 на овој член што доаѓа-
ат во непосреден допир со водата за пиење, а се изработе-
ни од природен или синтетички каучук можат да ги 
содржат следните смекнувчаи: естри на алкилсулфонските 
киселини (С10-С20) со феноли, ди-2-етилхексил-адипат и 
ди-2-етилхексил-фталат. Количината на наведените смек-
нувачи поединечно не смее да биде поголема од 10% (ос-
вен кај материјалите за затинање и детишта, а ако се за-
стапени во смеша, нивната количина не смее да биде пого-
лема од 20%. 

Вештачките маси што се употребуваат за изработка 
на готовите производи од став 1 на овој член не смеат да 
отпуштаат во вода флуоресцирачки супстанции повеќе од 
0,001 mg/1 вода ни олово повеќе од 0,45 mg/1 вода по пет 
дена во допир со вода односно повеќе од 0,05 mg/1 вода по 
десет дена во допир со вода на температура од 20+ - 20С, 
сметајќи на 24 часа. 

Вештачките маси од кои се изработуваат цевки за во-
да за пиење не смеат да содржат повеќе од 2,5%, а затика-
чите 3,0% ацетиленски или некој друг вид на оксидирани 
саѓи“. 

Член 4 
Член 28 се менува и гласи: 
„1. Транспортните ленти за животни намирници врз 

база на смекнат поливиннл-хлорид, сам или во смеша со 
бутадиен-акрилонитрил-кополимерите во кои преовладу-
ва уделот на поливинил-хлоридите, можат да ги содржат 
следните мономерни смекнувачи: дибутил-фталат, ди-
-2-етилхексил-фталат, дибутил-себацат, ацетил-трибутил-
-цитрат, ацетил-три-2-етилхексил-цитрат, дифенил-
-2-етил-хексил-фосфат и естри на алкилсулфонските кисе-
лини (С12-С20) со феноли, а од полимерните смекнувачи: 
полиестер ади-бутандиол и 1,6-хександиол, полиестер на 
адипинската киселина со 1,3- и/или 1,4-бутандиол и/или 
со 1,2-пропандиол чии слободни хидроксилни групи се 
ацетилирани. 

Количината на мономерните смекнувачи од став 1 на 
овој член не смее да биде поголема од 12%, изразено на го-
тов производ или на покривен слој што доаѓа во контакт 
со намирниците ако лентите содржат ткаенини, ако тран-
спорните ленти се употребуваат за животните намирници 
кои во надворешната фаза содржат масти и масла, за на-
восочени и парафинирани животни намирници, млечни 
производи и сирење, животните намирници што содржат 
етерични масла, и за брашнести и крупичасти намирници. 
Ако лентите се употребуваат за другите намирници, а осо-
бено оние што пред употреба се мијат, лупат или на друг 
начин се чистат, можат да содржат до 40% на мономерни 
смекнувачи од став 1 на овој член, изразено на готов про-
извод или на покривен слој кој доаѓа во контакт со намир-
ниците ако лентите содржат ткаенини. 

Уделот на полимерните смекнувачи од став 1 на овој 
член не е ограничен ни за една примена. 

Транспортните ленти за животни намирници врз база 
на бутадиен-акрилонитрил-кополимерн, сами или во сме-
ша со поливинил-хлорид, винилхлорнд-кополимери или 
во смеша со винил-хлорид-полимеризати, со тоа што во 
готовиот производ да преовладува уделот на будатиен-ак-
рилонитрил-кополимери, можат од смекнувачите да 
содржат само естри на алкилсулфонските киселини (Си-
-С20) со феноли и крезоли, и тоа најмногу до 10%, изразено 
на готов производ. 

2. Цевките изработени од полимеризати на винил-
-хлоридот што служат за одвод на течни намирници, иззе-
мајќи врели течности, млеко и алкохолни пијачки во кои 
уделот на етанолот е поголем од 13% (V/V), можат да ги 
содржат следните смекнувачи: полиестри на адипинската 
киселина и на 1,3-бутандиолот, полиестри на адипинската 
киселина и на 13- или и 1,4-бутандиол чин слободни 
хидроксилни групи се ацетилирани, полиестри на адипин-
ската киселина и 1,3-бутандиол и 1,6-хександиол, естри на 
сулфонските киселини со преовладувачки рамносинџирес-
ти алкилсулфохлорнди (С9-С18) и фенол, ди-изононилфта-
лати и ди-изодецилфталат. 

Исклучоци од одредбата од став 1 точка 2 на овој 
член се цевките за одвод на млеко во машините за прера-
ботка на млеко и цевките што се користат во технолошка-
та постапка за преработка на млекото, кои можат да ги 
содржат следните смекнувачи: полиестри на адипинската 
киселина и на 1,3-бутандиолот, полиестри на адипинската 
киселина и смеши на 1,3-бутандиолот и 1,6-хександиолот, 
полиестри на адипинската киселина и смеши на 1,3- и/или 
1,4-бутандиолот и/или 1,2-пропандиолот чии слободни 
хидроксилни групи се ацетилирани, естри на алкнлсул-
фонските киселини (С10-С20) и фенолот и ди-2-етил-хексил-
-фталат, и тоа во вкупна количина од максимално 50%, из-
разено на готов производ, со тоа што последните два 
смекнувачи не можат да бидат над 20% од вкупната 
содржина на смекнувачите. 

Цевките за одвод на течни намирници можат да се из-
работуваат од еластомери врз база на силикони без дода-
ток на смекнувачи. 

3. Премачкувачите и лаковите за целофан изработени 
од целулозен нитрат или од винилиден-хлорид-кополимер 
можат да се употребат за пакување на животни намирни-
ци само ако е утврдено дека ниедна од тие супстанции не 
преминува на намирницата, освен на оние што значајно не 
влијаат на здравствената исправност, ниту битно влијаат 
на мирисот и вкусот на намирницата, а технички се неиз-
бежни. Допуштени смекнувачи се: дибутилфталат, ди-н-
-октил-фталат, дициклохексил-фталат, бис-(метилцикло-
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хексил) фталат и ацетил-трнбутилцитрат, под услов 1 dm2 

на филмот (слој на полимер) да не содржи вкупно повеќе 
од 15 mg на тие смекнувачи. 

4. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите врз 
база на целулозен ацетат и пропионат не смеат да содржат 
повеќе од 0,1% растворливи супстанции во вода. Готовите 
производи наведени во овој став, ако се изработени од це-
лулозен ацетат, смеат да ги содржат следните смекнувачи: 
диетил-фталат, диизопропил-фталат, ди-2-етилхексил-
-фталат и дибутил-фталат, вкупно најмногу 22%, а ако се 
изработени од целулозен пропнонат, смеат да ги содржат 
следните смекнувачи: ди-2-етилхексил-фталат, дибутил-
-адипат, ди-2-етилхексил-а чпат, дибутил-себацат и дибу-
тил-азелат, вкупно најмногу 12%. Готовите производи на-
ведени во овој став, а изработени од смекант целулозен 
ацетат и пропионат не смеат да дојдат во допир со браш-
несги и крупичести намирници, намирници кои во надво-
решната фаза содржат масти и масла, навосочени или па-
рафинирани намирници, млеко и млечни производи, вклу-
чувајќи сирење и намирници што содржат етанол или сте-
рилни масла. 

5. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите изра-
ботени од полимеризати врз база на естрите на акрилната 
и/или метакрилната киселина не смеат да содржат други 
смекнувачи освен дибутил-фталат чија содржина не смее 
да изнесува повеќе од 3%, изразено на готов производ (од-
носно кај повеќеслојните фолии или повеќевидните према-
зи изразено на површински слој кој доаѓа во допир со па-
метниците). Уделот на испарливите органски супстанции 
во^преработената суровина и во готовиот производ не 
смее да изнесува повеќе од 0,5%, а остатокот на пероксиди 
- повеќе од 0,2%. Мономерните акрилонитрил и метаакри-
лонитрил можат да преминуваат на намирниците само во 
количините што не се поголеми од границите на осетли-
воста на признатата метода. 

6. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите 
можат да се изработуваат и од поливинил-хлорид, копо-
лимери на винил-хлоридот и смеши на овие полимериза-
ти со други кополимери и хлорирани полиолефини, при 
услов да преоачадува делот на винил-хлоридот сообразно 
со посебните одредби за наведените комбинации на поли-
мери. 

7. Смекнатите поливинил-хлоридни фолии воопште-
но смеат да ги содржат допуштените мономернн и/или 
полимерни смекнувачи во количина до 35%, изразено на 
готов производ (односно кај повеќеслојните фолии или по-
веќевидните премачкувачи изразено на површински слој 
кој доаѓа во допир со намирниците) ако фолијата не доаѓа 
во директен допир со прашкести или финозрнести намир-
ници, намирници коишто во надворешната фаза содржат 
масти и масла, навосочени и парафинирани намирници, 
млеко и млечни производи, вклучувајќи сирење и намир-
ници што содржат етанал или етерични масла. Овие огра-
ничувања не ^е однесуваат на збрчкани фолии кои 
содржат најмногу 6,0% ди-2-етнлхексил-фталат и кои се со 
дебелина помала од 0,02 mm како ни фолии за пакување на 
свежо месо. 

Допуштени мономерни смекнувачи за тие цели се: 
дибутил-фталат, ди-2-етилхексил-фталат, дициклохексил-
-фталат, бутилбензил-фталат, ди-изодецил-фталат, ди-изо-
нонил-фталат, ди-н-хексил-азелат, дибутил-себацат, ди-
-2-етилхексил-адипат, ацетилтрибутил-цитрат, ацетил-
три-2-етил хексил-цитрат, дифенил-2-етилхекснл-фосфат и 
естри на алкилсулфонските киселини (С 12-С20) со феноли. 

Допуштени полимерни смекнувачи за тие цели се: по-
лиестрн на адипинската киселина и на 1,3-бутандиолот, 
полиестри на адипинската киселина и на 1,Згбутандиолот 
и 1,6-хександиолот и полиестри на адипинската киселина 
и на 1,3- н/или 1,4-бутандиолот и/или 1,2-пропандиолот 
чии слободни хидроксилни групи се ацетилирани. 

Ако во полимерите се застапени наведените моно-
мерни и полимерни смекнувачи, тогаш тие не смеат да 
содржат стабилизатори врз база на органски сврзан калај. 

Смекнатите полнвинил-хлоридни фолии со голема 
пропустливост на кислород, кои служат за пакување на 
свежо месо, смеат да содржат вкупно најмногу 22% од 
следните смекнувачи: ди-2-етилхексил-фталат, ацетил-
-трибутил-цитрат, естри на алкилсулфонските киселини 
(С12-С20) со феноли и ди-н-хексилазелат. Ако овие фолии 
служат исклучиво за пакување на свежо месо, дебелината 
не смее да им биде поголема од 20 микрометри, а на 1 kg 

пакувано месо не смеат да отпуштат повеќе од 60 mg смек-
нувач од овој став. 

8. Фолиите, тубите, премачкувачите и лаковите 
можат да се изработуваат и од винилиден-кополимери со 
преодоадувачки удел на винилндентхлорнд и од мономер-
ните смекнувачи смеат да содржат ацетилтрнбутил-цит-
рат и дибутнл-себацат, вкупно најмногу 5,0% или од поли-
мерните смекнувачи: полиесгри на адипинската киселина 
и 13 и 1,4 буганднол (со средна молекулска тежина 1000), 
со што слободните хидроксилии групи се ацетилирани и 
полиестрите на адипинската киселина и/илн азелеинската 
киселина со 1,2-пропандиол, 1,3 и 1,4-бутандиол или со 
1,6-хександиол (со средна молекулска тежина над 1000), 
вкупно најмногу 10.С%. 

9. Хлоркаучукот и циклокаучукот што се употребува-
ат за изработка на обоени филмови за складови на вода за 
пиење смеат од смекнувачите да содржат само ди-(фенок-
сиетил) формал, и тоа најмногу 25%, изразено на готов 
филм, со тоа што да не смее да се докаже во водата за пие-
ње. 

10. Уделот на мономерниот винил-хлорид во поли-
мерниот материјал не смее да биде поголем од 1 mg/kg, а 
во животните намирници од 0,01 mg/kg. 

Член 5 
Во член 32 точка 3 зборовите: „10 vol% етанол се за-

менуваат со зборовите: „етанол 10% (V/V)". 

Член 6 
Членот 60 се менува и гласи: 
„Другата метална амбалажа (цистерни, контејнери, 

сандаци, кошници, кутии, шишиња, буриња и др.) што до-
аѓа во непосреден допир со животните намирници мора да 
има вна-трешни површини заштитени со превлека од калај 
или од друга материја што не влијае неповолно врз орга-
нолептичките својства и хемискиот состав на животните 
намирници и не ја зголемува количината на тешките мета-
ли што е нормирана со другите прописи“. 

Член 7 
Во член 132 став 2 текстот: „Не смее да се употреби 

за миење на телото и чистење на текстил и други на алка-
лии осетливи материјали. Не смее да биде достапно на де-
цата.w се заменува со текстот: „Не смее да се употребува 
за миење на телото. Не смее да им биде достапно на деца-
та." 

Член 8 
Во член 134 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако средствата од став 1 на овој член содржат пове-

ќе од 0,5% слободни алкалии сметани врз база на NaOH, 
на поединечното пакување мора да има предупредување: 
„Дозволено исклучително за употреба во машини за мие-
ње на садови. Не смее да им биде достапно на децата“. 

Член 9 
Во член 7 став 1, член 105 став 4 и член 112 став 5 оз-

наката: „0,1 М ИСА“ се заменува со зборовите: „0,1 mol/1 
на хлороводородна киселина“. 

Член 10 
Во член 32 точка 3 и член 34 точка 3 ознаката: 

„Ч-220С “ се заменува со ознаката: „20± 2/С". 

Член П 
Во член 14 став 3, член 18 став 1, член 21 став 1, член 

23 став 1, член 24 став 1 точ. 2) и 3), члбн 31 ст. I и 2, член 
32 точка 3) став 1, член 46 став 2 точка 8), член 70 став 3 и 
член 87 став 1, зборовите: „3% - на оцетна киселина“ се за-
менуваат со зборовите: „оцетна киселина, 3% (v/v)". 

Член 12 
Во член 18 став 2 и член 23 став 1 зборовите: „3% - на 

винска киселина“ се заменуваат со зборовите: „30 g/1 ви-
нска киселина“. 
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Член 13 
Во Листата III - Бои за козметички отедсѓва, Боја: 

костенлива, виолетова и црна, по бројот 76085 (1/2 - хид-
роксиетил-оксн/2,4-диамино-бснзендихндро-хлорид) се 
додава текстот, кој гласи: 

„ 1 -хидрокси-4-метиламинобензен, О, најмногу 1,5%" 

Член 14 
Во Листата IV - Активни супстанции за козметика, 

по редниот број 110 се додава реден број 111, кој гласи: 

„111 Repair Лизат на бактерии 
Complex, 96507-89-0 Бифидус на група в 5 10%" 
CLR 

Член 15 
Во Листата VI - Дезинфициенси, по редниот број 34 

се додаваат ред. бр. 35, 36,37, 38 и 39, кои гласат: 

„35 ТЈолимерен 
бигванид- 32289-58-0 
-хлорид 

Полихексаметилен бигва-
нид-хидрохлорид 20 

36 DeSu I 6843-97-6 I -доделил-1,4,7-триазоок-
тан 8-карбонска киселина 2 

37 DeSu М 6843-97-6 1-доделил-1,4,7 триазок-
тан 8-карбонска киселина 
хидрохлорид 

5 

38 DeSu Ѕ 6843-97-6 Хидрохлорид 1-додецил-
-1,4,7-триазооктан 8-кар-
бонска киселина и N, N' 
ди-додецил-3 карбокси-
метил-3-азо-пентилен-
-(1,5)-диамин 2 

39 DeSu Р 6843-97-6 Хидроклорид 1-додецил-
-2,4, 7-триазооктан 8-кар-
бонска киселина, и N, N' 
ди-додецил-3 карбокси-
метил-3-азо-пентилен-
-(1,5)-диамин Р 

Член 16 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-22/89 
6 јули 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Гачиќ, с. р. 

783. 
Врз основа на член 30 став 1 од Законот за девизно i о 

рабо гење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86,3 88, 
59/88) и на член 29 став 2 на Уредбата за начинот и орга-
низацијата на работата на единствениот девизен пазар 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ ДЕВИЗИ ШТО СЕ ПРЕДМЕТ НА КУ- -
НУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕ-
ВИЗЕН ПАЗАР И НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО 

НА КУРСЕВИТЕ НА ТИЕ ДЕВИЗИ 
I. На единствениот девизен пазар можат да се купува-

ат и продаваат следните видови девизи: 

1) австралиски долар (AUD); 
2) австриски шилинг (АТЅ); 
3) канадски долар (СAD); 
4) данска круна (DKK); 
5) финска марка (FIM); 
6) француски франк (FRF); 
7) германска марка (DEM); 
8) италијанска лира (ITL); 
9) јапонски јен (JPY); 

10) кувајтски динар (KWD); 
И) холандски флорин (NLG); 
12) норвешка круна (NOK); 
13) португалски ескудос (PTE); 
14) шведска круна (ЅЕК); 
15) швајцарски франк (CHF); 
16) англиска фунта (GBP); 
17) САД долар (USD); 
18) европска пресметковна единица (ХВА); 
19) белгиски франк (BEL); 
20) белгиски франк (БЕС); 
21) шпанска пезета (ЕЅВ). 
2. Курсевите на девизите од точка 1 на оваа одлука се 

искажуваат во динари, без децимални места. 
Заокружувањето на курсевите од став 1 на оваа точка 

се врши според следниот распон: 
1) од 1 пара до 49 пари на 0 динари и 
2) од 50 пари до 99 пари на 1 динар. 
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за видовите на девизи што 
се предмет на купување и продавање на единствениот де-
визен пазар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85). 

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

О. бр. 88 
21 август 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Благоевиќ, с. р. 

784. 
Врз основа на член 42 и на член 80 точка 18 од Зако-

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА 

БАНКНОТАТА ОД 1000000 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе издаде банкнота 

од 1000000 динари. 
2. Банкнотата од 1000000 ќе се печати на бела зашти-

тена хартија со вграден воден знак и заштитна нишка, во 
техника на офсет-печат и линиски длабок печат. 

3. Банкнотата од 1000000 динари ќе има димензии 72 
mm х 151 mm. 

4. Изгледот на банкнотата од 1000000 динари е след-
ниот: 

I) од лицето: заштитната тонска подлога е печатена 
во техника на офсет-печат, во две бои, со еден ирис. Преку 

^ офсетот, печатени се главните мотиви во техника на три-
боен линиски длабок печат. 

На левата страна од банкнотата се наоѓа гравура на 
портрет на девојка, а во левиот долен агол ознаката на 
вредноста „1000000" во негатив. 

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гиоширана 
розета, а во горниот дел се наоѓаат текстовите распореде-
ни еден под друг: „Народна банка Југославије" (кирилица) 
„Народна банка Југославије" (латиница) и „Народна бан-
ка на Југославија“ (кирилица). Под тие текстови е грбот 
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на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 
Во долниот дел на розетата се наоѓа ознаката на вреднос-
та „1000000", а под неа Испишани во два реда: „линара“ 
(кирилица), „линара“ (латиница), „динарјев" (латиница) и 
„динари“ (кирилица). 

На десната страна од банкнотата, на бела површина 
во горниот дел се наоѓа ознаката на вредноста „1000000" 
во негатив, во гиоширана розета, и знакот за слепи. На 
маргината на банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификова-
ње се кажњава по закону“ (кирилица) и „кривотворење се 
каењава по закону“ (латиница). Во средниот дел на бела-
та површина, во самата хартија, е вграден воден знак со 
лик на девојка, а под водениот знак се наоѓа завршеток на 
централниот дел на розетата и нумерација што содржи 
две букви и седум цифри, печатена во магнетна црна боја. 

2) од опачината: на левата страна, на бела површина 
во горниот дел, се наоѓа ознаката на вредноста „1000000" 
во негатив, во гиоширана розета, како и текстот на марги-
ната на банкнотата: „понарејање се казнује по закону“ (ла-
тиница) и „фалсификувањето се казнува според законот“ 
(кирилица). Во средниот дел на белата површина, во сама-
та хартија, е вграден воден знак со лик на девојка, а под 
водениот знак се наоѓаат текстовите испишани во два ре-
да, од левата страна: „замјеник гувернера“ (латиница), 
„заменик на гувернерот“ (кирилица), „наместник гувер-
нерка“ (латиница) и „заменик гувернера“ (кирилица), а од 
десната страна: „гувернер“ (кирилица) и „гувернер“ (лати-
ница). Под тие текстови се наоѓаат факсимилите на потпи-
сите на заменикот на гувернерот М. Гаспари и на гуверне-
рот Д. Влатковиќ, како и текстовите: „Бео^ад" (кирили-
ца), „Београд" (латиница) и „Белград“ (кирилица) со да-
тум „1.Х1 1989.". 

На останатиот дел од банкнотата се наоѓаат гиоши-
рани тонови отпечатени во трибоен офсет печат, со еден 
ирис. 

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа детаљ на 
стилизиран клас од пченица, отпечатен во техника на дво-
боен линиски длабок печат. Од десната страна на гравура-
та, во горниот дел, се наоѓаат текстовите напишани во два 
реда: „СФР Југославија“ (латиница) и „СФР Југославија“ 
(кирилица). Во долниот дел на банкнотата се наоѓа озна-
ката на вредноста „1000000", а под неа текстовите испиша-
ни во два реда: „милион линара“ (кирилица), „милијун ли-
нара“ (латиница), „милијон динарјев" (латиница) и „мили-
он динари“ (кирилица). 

Од левата страна, на маргината офсет-тонови, се нао-
ѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија -
Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (кирилица), а 
од десната страна, на маргината офсет-тонови, се наоѓаат 
текстовите: „Босна и Херцеговина - Македонија - Слове-
нија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (латиница). 

5. На лицето и опчината на банкнотата преовладува-
ат светло зелена боја и златен окер. 

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

О. бр. 87 
20 јули 1989 година 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, с. р. 

785. 
Врз основа на член 42 став 2, член 45 и на член 80 точ-

ка 18 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-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА БАНКНОТИ ОД 
10,20 И 50 ДИНАРИ И НА КОВАНИ ПАРИ ОД 10,20 И 

50 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија од 15 септември 

1989 до 31. декември 1989 година ќе ги повлече од оптек: 

1) банкнотите од 10 динари со датум на издавање 
1.V 1968, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981; 

2) банкнотите од 20 динари со датум на издавање 
19.XII 1974, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981; 

3) банкнотите од 50 динари со датум на издавање 
1.V 1968, 12.VIII 1978 и 4.XI 1981; 

4) кованите пари од 10 динари издание 1976 година 
со ознака на годината на ковањето 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980 и 1981; 

5) кованите пари од 10 динари издание 1982 година 
со ознака на годината на ковањето 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987 и 1988; 

6) кованите пари од 10 динари издание 1988 година 
со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989; 

7) кованите пари од 20 динари издание 1985 година 
со ознака на годината на ковањето 1985, 1986 и 1987; 

8) кованите пари од 20 динари издание 1988 година 
со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989; 

9) кованите пари од 50 динари издание 1985 година 
со ознака на годината на ковањето 1985, 1986, 1987 и 1988; 

10) кованите пари од 50 динари издание 1988 година 
со ознака на годината на ковањето 1988 и 1989; 

П) пригодните ковани пари од 10 динари издадени 
1976 година по повод акцијата на Организацијата на Обе-
динетите нации за борба притив Гладот во светот со озна-
ка „FAO" и „FIAT PANIS"; 

12) пригодните ковани пари од 10 динари издадени 
1983 година по повод 40-годишнината од битката на Сут-
јеска со ознака „Сутјеска"; 

13) пригодните пари од 10 динари издадени 1983 го-
дина по повод 40-годишнината од битката на Неретва со 
ознака „Неретва“. 

2. Банкнотите и кованите пари од точка 1 на оваа од-
лука ќе престанат да бидат законско средство на плаќање 
31 декември 1989 година. 

3. Народната банка на Југославија од 1 јануари 1990 
година до 31 март 1990 година ќе врши замена на банкно-
тите и кованите пари кои врз основа на точка 2 од оваа од-
лука престануваат да бидат законско средство на плаќање. 

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

О. бр. 86 
12 јули 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

786. 
Врз основа на член 6 од Општествениот договор за 

измени и дополненија на Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за самоуправно уредување на од-
носите во стекнувањето и распределбата на доходот во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/89), Координациониот 
одбор за следење на спроведувањето на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуправно 
уредување на односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гослвија, објавува 

П О К А З А Т Е Л И 
ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД 
ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА, РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИ-

НИ ЗА ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА 
1 Просечниот личен доход по работник во стопанство-

то на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, републиките и автономните покраини за периодот ап-
рил-јуни 1989 година изнесува: 
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Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија 

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

Денари 

2,570.722 
2,370.342 
1,696.002 
3,944.146 
2,266.597 
2,475.136 
1,587.893 
2,749.896 
2,040.060 

Бр. 1805/1 
24 август 1989 година 
Белград 

Претседател на 
Координациониот одбор, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРГ, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, : 
65/77, 9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 29Л89 и 36/89) во 
точка 1 износот: „1.000.000" се заменува со износот: 
„1,799.500". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1989 година. 

Бр. 114-58/89-013 
22 август 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцннов, с. р. 

787. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и член 5 од Одлу-
ката за надоместите на личните доходи и другите прима-
ња на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комиси-
ја на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 јули 1989 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 
66/88, 76/88, 22/89, 29/89 и 36/89) во точ. 1 и 2 износот: 
„120.000" се заменува со износот: „200.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист ка 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1989 година. 

Бр. 114-57/89-013 
22 август 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

788. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 25 
јули 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НА-
ДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН 
ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-

ците поради одвоен живот од семејството на функционе-

789. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ на 
седницата од 25 јули 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 
57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89 и 36/89) во точка 1 изно-
сот: „600.000" се заменува со износот: „1.000.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 септември 1989 година. 

Бр. 114-59/89-013 
22 август 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Метод Зврцинов, с. р. 

V4 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

774. Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за начинот и условите под кои корисниците на 
општествени средства можат кај Службата на 
општественото книговодство да отвораат и да 
укинуваат сметки . 1241 

775. Одлука за дополнение на Одлуката за основи-
те и мерилата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите и раководните работни-
ци што ги назначува Сојузниот извршен совет 1241 

776. Одлука за измени на Одлуката за заштитната 
цена на шеќерната репка од родот на 1989 го-
дина 1241 

777. Одлука за измени на Одлуката за заштитните 
цени на сончогледот, сојата и маслодајната 
репка од родот на 1989 година 1242 

778. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на суровиот тутун од родот на 1989 годи-
на 1241 
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Страна 
779. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 

цени на суровиот памук од родот на 1989 годи-
на 1241 

780. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени на оризовата арпа од родот на 1989 годи-
на 1241 

781. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена на пченката од родот на 1989 година 1241 

782. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за условите во поглед на здравстве-
ната исправност на предметите за општа упот-
реба што можат да се пуштаат во промет 1243 

783. Одлука за видовите девизи што се предмет на 
купување и продавање на единствениот деви-
зен пазар и начинот на искажувањето на курсе-
рите на тие девизи ' 245 

784. Одлука за издавање и за основате обележја 
на банкнотата од 1000000 динари 1245 

Страна 
785. Одлука за повлекување од оптек на банкноти 

од 10,20 и 50 динари и на ковани пари од 10,20 
и 50 динари 1246 

786. Показатели за просечниот месечен чист личен 
доход по работник во стопанството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, 
републиките и автономните покраини за пери-
одот април-јуни 1989 година 1246 

787. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 1247 

788. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ - 1247 

789. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата 1247 
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