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539. 
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 ЗАБРАНА НА 
ИЗГРАДБАТА НА НУКЛЕАРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за забрана на изградбата на 

нуклеарни електроцентрали во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 го-
дина. 
П бр. 980 
14 јуни 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 ЗАБРАНА НА ИЗГРАДБАТА НА НУКЛЕАРНИ ЕЛР-
КТРОЦЕНТРА П“ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТ-

ИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Се забранува изградбата на нуклеарни електроцен-

трали, постројки за производство на нуклеарно гориво и 
постројки за преработка на ислужено нуклеарно гориво во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Забраната се однесува на: донесувањето на инвести-
циони одлуки, изработката на инвестициони програми и 
техничка документација за изградба на нуклеарни елек-
троцентрали, постројки за производство на нуклеарно го-
риво и постројки за преработка на ислужено нуклеарно го-
риво. 

Член 2 
Одредбите на член 1 од овој закон не се однесуваат на 

следниве активности: 
(1) научноистражувачките и истражувачкоразвојните 

работи, рударско-геолошките истражни работи, геолош-
ко-сеизмичките истражувања и образованието на кадри; 

(2) решавањето на сместувањето на радиоактивниот 
отпад настанат во постојните објекти во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, каде што настанува-
ат отпадни радиоактивни материјали. 

Член 3 
Одговорното лице во претпријатие, во општествено-

-политичка заедница, во нејзиниот орган или во друг 
државен орган, кое ќе постапи спротивно на одредбите на 
член 1 од овој закон, со вршење подготовки или со приста-
пување кон изградба на нуклеарна електро централа, по-

стројка за производство на нуклеарно гориво и постројка 
за преработка на ислужено нуклеарно гориво, ќе донесе 
инвестициона одлука, ќе изработи инвестициона програ-
ма, техничка документација за изградбата на нуклеарна 
електроцентрала, постројка за производство на нуклеарно 
гориво и постројка за преработка на ислужено нуклеарно ' 
гориво, ќе се казни за кривично дело со казната затвор од 
шест месеци до пет години. 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

540. 
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 ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПО-
ТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ЈУНИ 1989 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за измена на Законот за при-

времено ограничување на располагањето со дел од оп-
“и i готвените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности за потрошувачка во периодот јануари-ју-
ни 1989 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година. 

П бр. 981 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанрз Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

З А К О Н 

Член 1 
Во Законот за привремено ограничување на распола-

гањето со дел од општествените средства на општествено-
-политичките заедници и на самоуправните интересни за-
едници од општествените дејности за потрошувачка во пе-

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ЈА-

НУАРИ-ЈУНИ 1989 ГОДИНА 
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риодот јануари-јуни 1989 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 77/88 и 20/89) во член 4 ставот 1 се менува и 
гласи: 

„Утврдените стапки на растеж од чл. 1, 2 и 3 на овој 
закон за периодот јануари-јуни можат да се зголемат за се-
кој процентен поен на разликата од 244,3% до остварената 
стапка на растежот на цените на мало за периодот јануа-
ри-април и јануари-мај во однос на истиот период пре-
тходната година, и тоа за општествено-политичките заед-
ници за 0,90 процентни поени, а за самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности за 0,95 процен-
тни поени.". 

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

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

541. 
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 СМЕТКОВОД-

СТВОТО 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за сметководството, што го усвои Собранието на 
СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 1989 го-
дина. 
П бр. 982 
К јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дриовшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободен Глигорневиќ, с. р. 

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

СМЕТКОВОДСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за сметководството („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 12/89) член 1 се менува и гласи: 

„Член 1 
Правните лица со седиште во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија кои вршат дејност утврде-
на со сојузниот закон за единствената класификација на 
дејностите (во натамошниот текст: правните лица) ги сос-
тавуваат книговодствените исправи, ги водат и заклучува-
ат деловните книги, ти чуваат книговодствените исправи, 
деловните книги, сметководствените искази и деловните 
извештаи, составуваат и поднесуваат периодични и го-
дишни сметководствени искази и деловни извештаи, ги 
проценуваат позициите на сметководствените искази (на 
периодичните и годишните пресметки) и ги поднесуваат 
на ревизија годишните сметководствени искази, во соглас-
ност со одредбите на овој закон.". 

Член 2 
Во член 2 став 1 се б^ише. 
Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 1 и 2. 
По досегашниот став 4, кој станува став 3, се додава 

нов став 4, кој гласи: 
„Правното лице може да одлучи за работните однос-

но за деловните единици во странство да не води посебно 
книговодство, ако средствата што ги користат тие едини-

ци и резултатите од нивното работење ги искажува во сво-
ето книговодство и ако во додатниот сметководствен ис-
каз (во анексот) обезбеди податоци од кои може да се сог-
леда наменското користење на деловните и вонделовните 
средства во тие единици.". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборот: „Организациите“ се замену-

ва со зборовите: „Правните лица кои вршат стопанска деј-
ност, претпријатијата кои вршат вонстопанска дејност и 
другите правни лица што книговодството го водат според 
контниот план од член 8 став 2 на овој закон“, а зборови-
те: „во една“ се бришат. 

Во став 2 по зборот: „која“ се додаваат зборовите: 
„во секоја од последните две деловни години“. 

Во точ. 2 и 3 зборовите: „или на републиката односно 
на автономната покраина“ се бришат. 

Во став 3 по зборот: „која“ се додаваат зборовите: 
„во секоја од последните две деловни години“. 

Во точ. 2 и 3 зборовите: „или на републиката односно 
на автономната покраина“ се бришат. 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Ако за правното лице во последните две деловни го-

дини се утврдени различни податоци од значење за распо-
редувањето, тоа може да го задржи дотогашното распоре-
дување од последната година.". 

Досегашниот став 5 станува став 6. 
Во досегашниот став 6 кој станува став 7 на крајот по 

зборот: „Југославија“ се додаваат запирка и зборовите: „а 
надлежната служба на општественото книговодство во 
рок од 60 дена од рокот пропишан за предавање на по-
следната пресметка врз основа на која правното лице се 
распоредува според одредбите на ст. 2 до 6 од овој член, 
го известува тоа лице за распоредувањето“. 

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„Правното лице кое не може да биде распоредено 

според критериумите од ст. 2 до 6 на овој член, се распоре-
дува во средни правни лица.". 

Член 4 
Во член 9 по став 4 се додава став 5, кој гласи: 
„Правното лице од член 2 став 2 на овој закон во Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија за-
должително води дневник и главна книга, а самостојно од-
лучува за водењето на помошни книги во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија.". 

Член 5 
Во член 16 ставот 3 се заменува со четири нови става, 

кои гласат: 
„Правните лица кај кои настануваат статусни проме-

ни (поделба, издвојување, спојување или припојување), на 
денот којшто му претходи на денот на почетокот на рабо-
тењето во новиот статус составуваат годишна пресметка, 
врз основа на која се утврдува почетниот биланс на состој-
бата на новото правно лице. 

Во почетниот биланс на состојбата од став 3 на овој 
член непокриените загуби можат да се покријат од резер-
вите. 

Правното лице над кое се отвора постапка на редов-
на ликвидација или постапка на стечај, на денот којшто 
му претходи на денот на отворањето на таа постапка сос-
тавува годишна пресметка, врз основа на која го утврдува 
почетниот биланс на состојбата на редовната ликвидација 
односно на стечајот, во која капиталот^ намален за непок-
риените загуби. 

По окончувањето на постапката на редовна ликвида-
ција односно постапката на стечај се составува годишна 
пресметка, во која се искажуваат расходите на таа постап-
ка и приходите во истиот износ врз товар на капиталот 
односно на обврските, како и состојбата на средствата и 
обврските според изворите на средствата.". 

Член 6 
Член 18 се брише. 

Член 7 
Член 19 се менува и гласи: 
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„Член 19 
Ако правното лице остварува определени права и об-

врски врз основа на периодичните пресметки, тоа може да 
составува периодични пресметки и за периоди пократки 
од периодите пропишани со член 16 на овој закон. 

Периодичните пресметки од став 1 на овој член и се 
предаваат на Службата на општественото книговодство 
до крајот на идниот месец по истекот на последниот месец 
од пресметковниот период, а се составуваат според одред-
бите на овој закон што се однесуваат на составувањето на 
полугодишните пресметки.". 

Член 8 
Во член 27 став 1 зборот во заградата: „добивката“ се 

заменува со зборовите: „бруто добивката“. 

Член 9 
Во член 28 став 1 зборовите: „до денот на билансира-

њето" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборо-

вите: „или би ја зголемила тековната загуба“ се става точ-
ка, а текстот до крајот се брише. 
Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 

Члбн 10 
Во член 29 став 1 точка 7 по зборот: „работењето“ се 

додаваат запирка и зборовите: „како и податоците потреб-
ни за согледувањата од член 2 ст. 3 и 4 на овој закон“. 

Член 11 
Во член 39 став 5 зборовите: „Основицата за отпишу-

вање“ се заменуваат со зборовите: „Набавната вредност“, 
а зборовите: „како збир на сегашната (неотпишана) вред-
ност и на додатното вложување, со тоа што отпишување-
то се врши во проценетиот преостанат век на користење 
кој не може да биде подолг од векот на новото материјал-
но вложување“ се заменуваат со зборовите: „со процена 
според пазарната вредност на таквото вложување, со тоа 
што сегашната вредност ја сочинуваат неотпишаната 
вредност и новото вложување“. 

Член 12 
Во член 40 став 4 се менува и гласи: „Основица за от-

пишување на нематеријалните и материјалните вложува-
ња примени без надомест претставува пренесената набав-
на Вредност на тие вложувања.". 

Член 13 
Во член 43 став 1 точка 4 зборовите во заградата: „за 

деловни цели“ се заменуваат со зборовите: „за вршење на 
дејности врз основа на кои се стекнуваат приходи“. 

Во став 2 зборовите: „градежните објекти“ се замену-
ваат со зборовите: „средствата за работа“, зборот: „оп-
штествените“ се заменува со зборот: „вонстопанските", а 
по зборот: „придонесе“ се додаваат зборовите: „односно 
од буџетот“. 

Во став 3 по зборот: „придонеси“ се додаваат зборо-
вите: „односно од чијшто буџет правното лице се финан-
сира“. 

Во став 4 по зборовите: „односно опрема“ се додава-
ат запирка и зборовите: „во согласност ,со одредбите на 
член 39 од овој закон“. 

Став 5 се брише. 
Член 14 

Во член 50 став 1 зборовите во заградата: „вредност, 
дадените долгорочни кредити и задолжителни вложува-
ња“ се заменуваат со зборовите: „вредност и дадените до-
лгорочни кредити“. 

Во став 2 зборовите: „пократок од една година“ се за-
менуваат со зборовите: „од една година и пократок“. 

По став 13 се додаваат три нови става од 14 до 16, кои 
гласат: 

„Побарувањата по задолжителните вложувања што 
се пропишани со закон правното лице ги води во вонде-
ловните средства. Истовремено, правното лице од трајни-

от капитал го пренесува истиот износ во обврските спрема 
изворите на вонделовните средства. 

Наплатените побарувања по задолжителните 
вложувања, заедно со припаѓачкиот принос, се пренесува-
ат од изворите на вонделовните средства во трајниот ка-
питал. 

Одредбите на ст. 14 и 15 од овој член не се однесуваат 
на банките и на другите финансиски организации.". 

i r ' Член 15 
Во член 52 став 2 запирката и зборовите: „без оглед 

на ставањето во употреба“ ^ бришат. 

Член 16 
Во член 56 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Разликата помеѓу вредноста утврдена според одред-

бата на став 2 од овој член и вредностите на благородните 
метали искажани во книговодството се става во корист на 
позитивните, односно врз товар на негативните ефекти на 
Ревалоризацијата.". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 17 
Во член 59 став 3 се менува и гласи: 
„Правното лице кое користи вонделовни средства во 

дејност од која се стекнуваат приходи води посебно книго-
водство за таа дејност според одредбите на овој закон.". 

Член 18 
“ По член 59 во меѓу насловот зборот: „Сопствен“ се за-

менува со зборот: „Траен“. 
Член 19 

Во член 60 став 1 зборот: „сопствен“ се заменува со 
зборот: „траен“. 

Во став 2 зборовите: „Сопствениот капитал“ се заме-
нуваат со зборовите: „Трајниот капитал (трајни извори на 
средства)", зборовите: „трајниот капитал“ се заменуваат 
со зборовите: „номинираниот капитал“, зборовите: „нено-
минираниот капитал“ се заменуваат со зборовите: „нено-
минираниот капитал - резерви“, а зборовите: „резервен 
фонд“ се заменуваат со зборовите: „законски, статутарни 
и слободни резерви“. 

Во став 3 зборот: „сопствениот“ се заменува со збо-
рот: „трајниот“. 

Во став 4 зборот: „Сопствениот“ се заменува со збо-
рот: „Трајниот“. 

Член 20 
Во член 62 став 3 по зборот: „користењето“ се дода-

ваат запирка и зборовите: „како и другите вложувања од 
член 43 став 1 точ. 4 и 5 кај кои се очекува престанок на ко-
ристењето“. 

Член 21 
Во член 65 став 2 по зборот: „застареност“ се додава-

ат зборовите: „во корист на вонредните приходи“. 

Член 22 
Во член 70 став 4 по зборовите: „Основното стадо“ се 

додаваат запирка и зборовите: „за реклама, пропаганда, 
репрезентација и за сопствениот транспорт“, а зборовите: 
„приходите од укинувањето на резервирањата за трошо-
ците на производите, стоките, услугите и вложувањата“ се 
заменуваат со зборовите: „приходите од укинувањето на 
долгорочните резервирања“. 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Приходи од укинувањето на долгорочните резерви-

рања претставуваат приходите што настануваат по основ 
на укинувањето на долгорочните резервирања од чл. 61 до 
63 на овој закон.". 

Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: 
„приходите од укинувањето на резервирањата за вонред-
ни расходи“ се бришат. 

Член 23 
Во член 71 став 3 по зборовите: „и вкалкулираните" 

се додава зборот: „долгорочни“. 
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Став 5 се менува и гласи: 
„Под нематеријални трошоци се сметаат: надомести-

те на трошоците на работниците и населението (авторски 
хонорари, трошоци за привремени и повремени работи, 
закупнини за средства на трудот на граѓани, дневници за 
службени патувања, надомести за трошоците за превоз на 
работа и од работа, надомести за сместување и исхрана на 
терен, трошоци за исхрана на работниците во текот на ра-
ботата и други надомести на работниците и населението), 
^производствените услуги, репрезентацијата, премиите 
за осигурување, трошоците за општонародна одбрана и 
општествена заштита и за заштита на човековата средина, 
даноците што не зависат од деловниот резултат, придоне-
сите што не зависат од деловниот резултат, банкарските 
услуги и членарините на здруженија, надоместите на ра-
ботниците за новаторства и рационализации, другите не-
материјални трошоци и вкалкулираните долгорочни ре-
зервирања на нематеријалните трошоци." 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Под вкалкулирани бруто лични доходи се подразби-

ра пресметаниот износ на личните доходи што на работ-
ниците им припаѓа за лична потрошувачка, како и за не-
посредна заедничка потрошувачка и за даноци и придоне-
си од личните доходи во согласност со законот, со оп-
штествениот договор, односно со колективниот договор.". 

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

нов став 10 кој гласи: 
„Расходи на долгорочните резервирања претставува-

ат долгорочните резервирања од чл. 61 до 63 на овој за-
кон.". 

Досегашниот став 9 станува став И. 

Член 24 
Во член 75 став 1 зборовите: „по основ на тековната 

работа, утврдени според прописите на републиката, од-
носно на автономната покраина“ се заменуваат со зборо-
вите: „кои не зависат од остварената добивка“. 

Во став 3 по зборот: „и“ се додава зборот: „инвести-
циона“. 

Во став 5 зборовите: „односно најмалку во височина-
та утврдена во согласност со колективниот договор“ се 
бришат. 

По став 6 се додава став 7, кој гласи: 
„Распоредувањето на добивката во периодичната 

пресметка се искажува согласно со одредбите на ст. 3 до 5 
од овој член, со тоа што до поднесувањето на годишната 
пресметка може да се користи само делот од добивката 
распореден за лични доходи на работниците, додека пре-
останатиот дел од добивката се користи за деловни це-
ли.". 

Член 25 
Член 76 се менува и гласи: 

„Член 76 
Правното лице утврдува и искажува загуба ако од 

приходите не ги надомести вкупните расходи, учеството 
на другите во заедничкиот доход и пресметаните даноци и 
придонеси од резултатот.". 

Член 26 
Чл. 77 до 83 се менуваат и гласат: 

„Член 77 
Правното лице на денот на составувањето на перио-

дичната односно на годишната пресметка, врши Ревало-
ризација на постојаните деловни средства, и тоа на: 

1) нематеријалните вложувања; 
2) природните богатства; 
3) средствата за работа. 
Резултатот од Ревалоризацијата на средствата од 

став 1 на овој член се смета како ревалоризационен при-
ход. 

Правното лице на денот на составувањето на перио-
дичната односно на годишната пресметка врши Ревалори-
зација на трајните извори на деловните средства, вклучу-
вајќи ја и нивната исправка на вредноста. 

Правното лице кое во изворите на средствата има из-
вори што потекнуваат од задолжителни заеми и за-
должителни здружувања, врши Ревалоризација на овие из-
вори за разликата помеѓу стапката на расгежот на цените 
на мало и пропишаната каматна стапка во корист на дру-
гиот општествен капитал. 

Резултатот од Ревалоризацијата на изворите на сред-
ствата од ст. 3 и 4 на овој член се смета како ревалориза-
ционен расход. 

Вишокот на ревалоризационите приходи над ревало-
ризационите расходи се насочува во приходите од финан-
сирањето, а вишокот на ревалоризационите расходи над 
ревалоризацноните приходи ги товари расходите на фи-
нансирањето. 

Член 78 
Ревалоризацијата од член 77 на овој закон се врши 

така што вредностите искажани во книгите се зголемуваат 
во сразмера со зголемувањето на цените на мало од поче-
токот на годината, односно од денот на прибавувањето на 
средствата во текот на годината до денот на Ревалориза-
цијата. 

Член 79 
По исклучок од одредбата на член 78 од овој закон, 

Ревалоризација на природните богатства претставува из-
носот на разликата помеѓу проценетите вредности на тие 
природни богатства на крајот од пресметковниот период 
според одредбите на член 48 од овој закон и нивната кни-
говодствена вредност. 

По исклучок од одредбата на член 78 од овој закон, 
Ревалоризација на основното стадо претставува разлика-
та помеѓу вредноста на основното стадо на крајот од пре-
сметковниот период по пазарните цени и вредноста ис-
кажана во книговодството по утврдувањето на вкупниот 
приход по основ на прирастот на основното стадо. 

Член 80 
Правното лице кое во трајниот капитал има обврски 

искажани во девизи и во случај на побрз растеж на курсот 
на девизите од растежот на цените на мало, врши Ревало-
ризација на трајниот капитал со коефициентот Што ќе го 
утврди врз основа на растежот на курсот на девизите. Ако 
обврските се искажани во различни девизи, за пресметува-
ње на курсот се зема оној вид на девизи кој имал најбрз 
растеж на курсот. 

Правното лице од став 1 на овој член, во случај на по-
бавен растеж на курсевите на девизите, за разликата од 
растежот на цените на мало ги зголемува обрвските спре-
ма трајниот капитал врз товар на ревалоризационите рас-
ходи. 

Член 81 
Каматата по основ на побарувањата и обврските по-

меѓу правните лица се пресметува врз основа на договор и 
директно се насочува врз товар на расходите на финанси-
рањето, односно во корист на приходите од финансирање-
то во билансот на успехот. 

Пресметката на каматата на побарувањата и на об-
врските во пократки периоди од периодот за кој е утврде-
на стапката на каматата се врши со конформната метода. 

Член 82 ' 
Правното лице може да одлучи да врши Ревалориза-

ција на обртните средства во материјална форма (залихи), 
со тоа што задолжително го применува пропишаниот на-
чин на Ревалоризација, а резултатот од Ревалоризацијата 
се смета ревалоризационен приход. 

По исклучок од одредбата на член 77 став 6 од овој 
закон, правното лице кое според одредбите на член 43 ст. 
2 и 3 од овој закон го надоместува делот од амортизација-
та врз товар на трајните извори на деловните средства 
може и сразмерниот дел од вишокот на ревалоризациони-
те расходи над ревалоризационите приходи да го надо-
мести врз товар на трајните извори на деловните сред-
ства. 
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Правното лице може да одлучи зголемените нето из-
носи на Ревалоризацијата на обврските спрема трајните и 
долгорочните извори на средствата, искажани во девизи 
(по намалување за зголемувањето на Ревалоризацијата на 
трајните и долгорочните побарувања и на вложувањата 
искажани во девизи) произлезени од побрзиот растеж на 
курсевите на девизите од стапката на растежот на цените 
на мало, да ги разграничи на нематеријалните вложувања. 

Одредбите од став 3 на овој член не се однесуваат на 
народните банки, на банките и на другите финансиски ор-
ганизации. 

Правното лице може на активните временски разгра-
ничувања да го разграничи делот од примените девизни 
аванси до нивната реализација, а најмногу до износот про-
излезен до побрзиот растеж на курсевите на девизите во 
кои е изразен авансот од стапката на растежот на цените 

Правното лице врши Ревалоризација на становите, 
на станбените згради, на објектите и на предметите за за-
едничка потрошувачка според одредбите на чл.77 до 82 од 
овој закон. 

Правното лице може да рдлучи да врши Ревалориза-
ција и на другите вонделовни средства и на изворите на 
вонделовните средства на начинот што е пропишан за Ре-
валоризацијата од чл. 77 до 82 на овој закон.". 

Член 27 
Во член 84 став 1 точка 4 зборовите: „просечниот ме-

сечен“ се бришат. 
Во точка 7 точката се заменува со точка и запирка и 

се додаваат точ. 8 и 9, кои гласат: 
„8) коефициентот на растежот на цените на мало од 

секој месец во годината до крајот на годината - до 10-ти 
јануари за претходната година; 

9) коефициентот на растежот на просекот на живот-
ните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во периодот од почетокот на годината до кра-
јот на месецот во однос на просекот на животните трошо-
ци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во пртходната година - до 10-ти во месецот за претходни-
от месец.". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Народната банка на Југославија ги објавува дневни-

те средни курсеви на странските валути, вклучувајќи го и 
курсот на клириншкиот долар.". 

Член 28 
Во член 85 став 1 точка 2 по бројот: „84" се додаваат 

зборовите: „став 1". 
Член 29 

Во член 91 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, 

периодичната пресметка и годишната пресметка што 
правното лице ги составува врз основа на книговодството 
што го води според одредбите на член 2 став 2 од овој за-
кон ги доставува во рок од 30 дена од денот на истекот на 
рокот од став 1 односно од став 2 на овој член.". 

Член 30 
Во член 92 став 1 по точка 12 се Додава точка 12а, која 

гласи: 
„12а) ако не врши попис и усогласување на состојба-

та при примопредавањето на должноста, промената на це-
ните на производите и стоките, статусните промени, отво-
рањето на постапка на редовна ликвидација и стечај и во 
другите случаи определени со закон (член 36);". 

Член 31 
Во член 94 став 1 зборовите: „став 1 на овој член“ се 

заменуваат со зборовите: „овој став“. 
Во точка 6 бројот: „49" се заменува со бројот: „54". 
Точка 10 се брише. 
Став 4 се брише. 

Член 32 
Во член 96 по став 6 се додаваат два нови ст. 7 и 8, 

кои гласат: 

„Правното лице кое до 30 април 1989 година го пре-
дало формуларот на билансот на латентните загуби и ре-
зервите, може до денот на поднесувањето на полугодиш-
ната пресметка за 1989 година да и поднесе на Службата 
на општественото книговодство нов биланс на латентните 
загуби и резервите во согласност со извршената измена на 
член 94, а во билансот на состојбата со состојба на 30 јуни 
1989 година во колоната 4 ги искажува така коригираните 
податоци. 

Правните лица, здружувачи на средствата во фондо-
вите на банката, на кои банката со 30 април 1989 година 
им го пренела салдото помеѓу латентните загуби и латен-
тните резерви утврдено според формуларот на билансот 
на латентните загуби и резервите, го евидентираат прене-
сениот износ во 1989 година во корист или врз товар на 
сопствениот капитал“. 

Член 33 

По член 96 се додава нов член 96а, кој гласи: 

„Член 96а 
Правното лице на 30 јуни 1989 година ја покрива за-

губата од член 94 на овој закон врз товар на трајниот ка-
питал до износот на тој капитал, а остатокот го искажува 
како непокриена загуба. 

Непокриената загуба од став 1 на овој член правното 
лице е должно да ја покрие до 30 септември 1989 година, 
за што ја известува надлежната служба на општественото 
книговодство. 

Ако правното лице во рокот од став 2 на овој член не 
ја извести надлежната служба на општественото книго-
водство дека ја покрило загубата, таа служба без одлагање 
поднесува до надлежниот суд пријава за поведување на 
стечајна постапка.". 

Член 34 
Во член 98 став 1 по зборот: „планови“ се додаваат 

зборовите: „и билансни шеми“, а по зборовите: „1988 го-
дина“ се додаваат запирка и зборовите: „а пресметките ќе 
и ги предаваат на службата на општественото книговод-
ство во обемот кој важел во таа година“. 

Став 8 се заменува со четири нови ст. од 8 до И, кои 
гласат: 

„Работните заедници кои немаат статус на правно 
лице по поднесувањето на годишната пресметка за 1989 
година престануваат да водат книговодство на работната 
заедница, а нивното работење се искажува во книговод-
ството на правното лице за кое овие заедници вршат рабо-
ти. 

Сложените организации на здружен труд и работните 
организации што во својот состав имаат основни органи-
зации на здружен труд, до организирањето во смисла на 
одредбите на Законот за претпријатијата, составуваат 
консолидиран биланс на состојбата и консолидиран би-
ланс на успехот за деловната година според одредбите на 
овој закон. 

По исклучок од одредбата на член 16 став 1 од овој 
закон, правното лице ги утврдува и резултатите од рабо-
тењето (приходите и расходите) од 1 јануари до 30 септем-
ври 1989 и од 1 јануари до 31 март и до 30 септември 1990 
година и ги искажува во Билансот на успехот и во Распо-
редот на резултатите според одредбите на овој закон со 
кои се уредува поднесувањето на полугодишните и перио-
дичните пресметки. 

Прво распоредување на правните лица во согласност 
со одредбите на член 3 од овој закон надлежната служба 
на општественото книговодство ќе изврши до 20 јули 1989 
година врз основа на податоците од завршните сметки на 
тие лица за 1987 и 1988 година.". 

Член 35 
Ревалоризацијата на побарувањата и обврските дого-

ворени до денот на влегувањето на овој закон во сила се 
пресметува и износот по основа на Ревалоризацијата се 
плаќа според одредбите на договорите односно според од-
редбите на прописите што биле во сила до денот на влегу-
вањето на овој закон во сила. 
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Член 36 
Во одредбите на Законот за сметководството зборот: 

,,организација“ се заменува со зборовите: „правно лице“: 

Член 37 
Во формуларот Биланс на состојбата, кој е составен 

дел на Законот за сметководството, содржината на колона 
2 под одделните броеви на ознаката АОП од колоната 3 се 
менува и глас^: 

015 - „2. Вложени средства во банка“; 
016 - „3. Други вложени средства“; 
037 - „в) Побарувања од заедничкото работење (038 

Ч- 039 -I- 040)"; 
044 - „3. Вложени средства“; 
101 - „А. ТРАЕН КАПИТАЛ (ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА 

СРЕДСТВА) (102 4- 114)"; 
102 - „L НОМИНИРАН КАПИТАЛ (103 -I- 107 -I- НО 

4- 113)"; 
103 - „а) Општествен капитал (деловен фонд) (104 Ч-

105 4- 106)"; 
113 - ,,г) Капитал на индивидуалниот сопственик“; 
114 - „И. НЕНОМИНИРАН КАПИТАЛ (РЕЗЕРВИ) 

(115 4- 116 4- 117)"; 
115 - ^Законски, статутарни и слободни резерви“; 
36) - г) Краткорочни обврски од заедничкото работе-

ње (137 4- 138 4- 139)"; 
160 - „И. ИЗВОРИ НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ (161 4- 162 4- 163)". 
Во заглавието на формуларот Биланс на состојбата 

по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во ООО дина-
ри“. 

Член 38 
Во Формуларот Биланс на успехот, којшто е составен 

дел на Законот за сметководството, во содржината на ко-
лона 2 под ознаката АОП 303 во пресметувањето бројот: 

243" се брише. 
Во заглавието на формуларот Биланс на успехот по 

зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во ООО динари“. 

Член 39 
Во формуларот Распоред на резултатите, којшто е 

составен дел на Законот за сметководството, во колоната 
2 под ознаката АОП 354 зборовите: „независни од акуму-
лацијата“ и под ознаката АОП 365 зборовите: „независни 
од акумулацијата“ се заменуваат со зборовите: „кои не 
влегуваат во даночната основица.". 

Во заглавивте на формуларот Распоред на резултати-
те, по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „во ООО ди-
нари“. 

Член 40 
Одредбите на овој закон се применуваат и на полуго-

дишната пресметка во 1989 година. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

542. 
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 ФИНАНСИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансиското работење, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 ЈУ-
НИ 1989 година. 

П бр. 983 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
д-р Јанез Дрновшек, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ) с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИ-

НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Законот за финансиското работење („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 10/89 и 26/89) во член 3 се бришат збо-
ровите: „на организациите на здружен труд“. 

Член 2 
Во член 5 став 1 точка 1 зборовите: „со вложување на 

основачите“ се заменуваат со зборовите: „со вложување 
средства на основачите во вид на почетен деловен фонд“. 

Во точка 2 по зборовите: „со емитување“ се додаваат 
зборовите: „и со продажба“. 

Член 3 
Во член 6 став 3 по зборовите: „со законот“ се дода-

ваат зборовите: „и се искажува како акционерски капитал, 
траен влог или капитал на индивидуален сопственик." 

Ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5, кој станува став 4, се менува и 

гласи: 
„Резервите се формираат од остварената добивка и 

на друг начин, во согласност со општиот акт и со сојузен 
^акон.". 

Ст. 6 и 7 се бришат. 
Член 4 

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Член 7а 
Правното лице може да им одобрува кредити на бан-

ките и на другите правни лица и да купува хартии од вред-
ност.". 

Член 5 
Член 8 се менува и гласи: 
„Начинот и условите за стекнување и прибавување 

средства и за одобрување кредити правното лице ги ут-
врдува со општ акт и со договор.". 

Член 6 
Во член 12 став 2 по зборовите: „со пребивање“ за-

пирката се брише, а зборовите: „под условите и на начи-
нот со кои“ се заменуваат со зборовите: „и на друг начин, 
во согласност со сојузниот закон со кој“. 

Член 7 
По член 13 се додава нов член Па, кој гласи: 

„Член 13а 
Правното лице е неликвидно ако на сметките кај над-

лежната организција за платен промет нема доволно сред-
ства за исплата на сите налози односно основи за наплата 
на денот на втасувањето.". 

Член 8 
Во член 14 став 1 зборовите: „организацијата нема на 

сметките доволно средства за исплата на сите налози од-
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носно основ за наплата“ се заменуваат со зборовите: 
„правното лице е неликвидно". 

Член 9 
Член 18 се брише. 

Член 10 
Во член 21 по зборот: „постапка“ се додаваат зборо-

вите: „на присилно порамнување односно“. 

Член 11 
Во член 23 став 1 по зборот: „година“ се додаваат 

зборовите: „со средствата без обврска за враќање“. 
Во став 2 зборот: „добивката“ се заменува со зборо-

вите: „доходот пред оданочувањето“, а зборовите: „врз 
товар на сопствениот капитал, како и со отпис во стечајна-
та постапка врз товар на деловниот фонд“ се заменуваат 
со зборовите: „како и врз товар на трајните извори на 
средства преку исправка на вредноста“. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Како доказ за покривање на загубата служи доку-

ментот за извршената уплата, за распоредувањето на 
средствата на резервите, за извршената наменска распре-
делба на доходот пред оданочувањето и за отписот на по-
барувањата односно за отписот на загубата врз товар на 
трајните извори на средства,". 

Член 12 
Член 25 се брише. 

Член 13 
Во член 26 став 1 бројот: „4,500.000" се заменува со 

бројот: „9,000.000". 
Во став 2 бројот: „250.000" се заменува со бројот: 

„500.000". 
Член 14 

Во член 28 став 1 бројот: „100.000" се заменува со 
бројот: „200.000". 

Член 15 
Во член 30 зборовите!: „чл. 24 и 25" се заменуваат со 

зборовите: „член 24". 
Член 16 

Во чл. 1,2,4, 5,6,10, 11, 12,13, 14, 19,20,22,23,24,28, 
29, 30 и 31 зборот: „организација“ се заменува со зборови-
те: „правно лице“. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
зборовите: „организација за платен промет“. 

Член 17 
Во член 33 став 1 зборовите: „31 декември“ се замену-

ваат со зборовите: „30 септември“. 

Во став 2 по зборот: „се“, се додаваат зборовите: „промет 
и“. 

Член 18 
Во член 34 зборовите: „1 јануари 1990" се заменуваат 

со зборовите: „1 октомври 1989.". 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

543. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, на предлог 
од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз осно-
ва на мислењето од Комисијата за избор и именување, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 X 
јуни 1989 година и на седницата на Соборот на републики 
те и покраините од 14 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
За член на Сојузниот извршен совет се избира д-р Ве-

селин Вукотиќ, професор на Економскиот факултет во 
Титоград. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 682 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, “ 

д-р Слободан Глигориевнќ, с.р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

републиките и покраините, на Сојузниот собор, 
д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

е. л л j i i t 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 8 став 4 од Законот за Наградата „Едвард Кар-
дељ“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за 
избор и именувања, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 2 јуни 1989 година и на седницата на 
Сојузниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ 

НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 
За претседател на Одборот за Наградата „Едвард 

Кардељ“ се именува д-р Светомир Шкариќ, член на Пре-
тседателството на Централниот комитет на Сојузот на ко-
мунистите на Македонија и професор на Правниот факул-
тет во Скопје и член на Одборот за Наградата „Едвард 
Кардељ“. 

II 
Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ го сочинува-

ат следниве членови што ги избраа собранијата на репуб-
ликите, собранијата односно на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 
1) д-р Нијаз Дураковиќ, член на Претседателството 

на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Босна и Херцеговина; 

2) д-р Драган Кецман, член на Советот на Република-
та; 

3) д-р Разија Лагумџија, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Босна и Херцегови-
на; 
од Социјалистичка Република Црна Гора: 

1) м-р Павле Булатовиќ, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Црна Гора; 

2) д-р Бранислав Ковачевиќ, претседател на Репуб-
личката конференција на ССРН на Црна Гора; 

3) д-р Божидар Тадиќ, потпретседател на Собранието 
на СР Црна Гора; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 
1) д-р Душан Биланџиќ, професор на Факултетот за 

политички науки во Загреб; 
2) Воислав Вучковиќ, застапник во Соборот на 

здружениот труд на Саборот на СР Хрватска; 
3) Младен Жувела, член на Претседателството на 

Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Хрватска; 

од Социјалистичка Република Македонија: 
1) д-р Милан Ѓурчинов, академик, член на Сојузната 

конференција на ССРН на Југославија; 
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2) д-р Филип Лазарески, судија на Уставниот суд на 
Југославија; 

3) д-р Светомир Шкариќ, член на Претседателството 
на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Македонија и професор на Правниот факултет во Скопје; 

од Социјалистичка Република Словенија: 
1) д-р Дали Ѓонлагиќ, редовен професор на Технички-

от факултет на Универзитетот во Марибор; 
2) Зоран Полич, член на Претседателството на Репуб-

личката конференција на ССРН на Словенија; 
? 3) м-р Стане Влај, претседател на Општествено-по-

литичкиот собор на Собранието на град Љубљана; 

од Социјалистичка Република Србија: 
1) Ратко Бутулија, потпретседател на Извршниот со-

вет на Собранието на СР Србија; 
2) д-р Милан Матиќ, професор на Факултетот за по-

литички науки во Белград; 
3) д-р Милан Ранковиќ, претседател на Републичкиот 

комитет за култура; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 
1) Петар Костиќ, член на Претседателството на САП 

Косово; 
2) Хасан Мекуљи, директор на Народната и универ-

зитетска библиотека на Косово; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: 
1) д-р Младен Стојанов редовен професор на Земјо-

делскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад; 
2) Александар Ѓивуљскиј, директор на Марксистич-

киот центар на Градскиот комитет на Сојузот на комунис-
тите на Војводина во Нови Сад. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 760 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глкгорневнќ, с. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
републиките и покраините, на Сојузниот собор, 

д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Јованов, с. р. 

545. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на 
ликовната уметност, „Моша Пијаде“, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 
јуни 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 14 
јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИ-
КОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈА-

ВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР 

I 
За претседател на Управниот одбор на Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се 
именува Слободан-Пуро Ѓуриќ, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Црна Гора и член на Уп-
равниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната 
уметност „Моша Пијаде“. 

II 
Управниот одбор на Фондот за унапредување на ли-

ковната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следниве 
членови што ги избраа собранијата на републиките, од-
носно собранијата на автономните покраини: 

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина: 
1) Сеид Хасанефендиќ, декан на Академијата на ли-

ковните уметности во Сараево; 
2) Ратко Лалиќ, претседател на Здружението на ли-

ковните уметници на Босна и Херцеговина; 

од Социјалистичка Република Црна Гора: 
1) Слободан-Пуро Ѓуриќ, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СР Црна Гора; 
2) Мило Павловиќ, сликар; 

од Социјалистичка Република Хрватска: 
1) Дамир Грубиќ, ликовен критичар и кустос во 

Штросмаеровата галерија; 
2) проф. Ѓуро Седер, редовен професор на Академија-

та на ликовните уметности во Загреб; 

од Социјалистичка Република Македонија: 
1) Бранко Коневски, академик-вајар од Скопје; 
2) Ана Темкова, академски сликар, професор на фа-

култетот за ликовна уметност во Скопје; 

од Социјалистичка Република Словенија: 
1) Бране Кович, дипломиран историчар на уметноста 

од Љубљана; 
2) Борис Заплатил, академски сликар од Љубљана; 

од Социјалистичка Република Србија: 
1) Нандор Глид, ректор на Универзитетот на умет-

ностите во Белград; 
2) Дивна Јеленковиќ, секретар на Сликарската секци-

ја на УЈ1УС и член на Претседателството на УЛУС; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Косово: 
1) Муслим Муслиќи, редовен професор на Факулте-

тот на уметностите во Приштина и потпретседател на 
Академијата на науките и уметностите; 

од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина: 
1) Павле Стојановиќ, помошник на претседателот на 

Покраинскиот комитет за образование и култура. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 759 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глигориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

републиките и покраините, на Сојузниот собор, 
д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с р. 

546. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашис-
тичкото веќе на народното ослободување на Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор 
и именувања, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 2 јуни 1989 година и на седницата на Сојуз-
ниот собор од 14 јуни 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА 
НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За претседател на Одборот за Наградата на Антифа-
шистичкото веќе на народното ослободување на Југос на-
вија се именува д-р Милан Осредкар, редовен професор на 
Електротехничкиот факултет на Универзитетот „Едвард 
Кардељ“ во Љубљана и член на Одборот за Наградата на 
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Антифашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 769 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгориевиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

републиките и покраините, на Сојузниот собор, 
д-р Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

547. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 12 став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 14 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА 
Се потврдува Одлуката за Финансискиот план на На-

родната банка на Југославија за 1989 година, што го доне-
се Советот на гувернерите со своја одлука О бр. 56 од 12 
јуни 1989 година. 

АС бр. 692 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

549. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 14 јуни 
1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ 

ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и 
дополненија на Општествениот договор за основите и ме-
рилата за утврдување на личните доходи и другите прима-
ња на функционерите во федерацијата. 

2. Се овластува претседателот на Административна-^ 
та комисија од името на Собранието на СФРЈ да го потпи-' 
ше овој општествен договор. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 764 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Глнгорневнќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Богдана Глумац-Леваков, с. р. 

548. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 14 јуни 1989 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИН-

ФРАСТРУКТУРА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за финансира-

њето на железничката инфраструктура. 
2. Се овластува д-р Миран Мејак, претседател на Со-

борот на републиките и покраините, да го потпише овој 
општествен договор од името на Собранието на СФРЈ. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 526 
14 Јуни 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

д-р Слободан Гл и ѓориев и к, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
д-р Миран Мејак, с. р. 

550. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на 

општествената 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 

ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за заштитните цени за пченица 

од родот на 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/88 и 17/89) во точка 1 став 1 бројот: „940,00" се замену-
ва со бројот: „3.000", бројот: „827,00" се заменува со бро-
јот: „2.640", а бројот: „752,00" се заменува со бројот: 
„2.400". 

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

Е. п. бр. 314 
15 јуни 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

551. 
Врз основа на член 29 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална полити-
ка пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЧОВЕЧКА КРВ, 

НЕЈЗИНИ СОСТОЈКИ И ДЕРИВАТИ 

Член 1 
Под пуштање во промет на човечка крв, нејзини сос-

тојки и деривати се подразбира, во смисла на овој правил-
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ник, собирање на човечка крв и на одделни нејзини состој-
ки, производство на крвни состојки и деривати и одржува-
ње на квалитетот на единиците на крв, крвните состојки и 
деривати, наменети за тераписка примена, и нивна дис-
трибуција. 

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, ор-
ганизациите на здружен труд во областа на здравството 
(во натамошниот текст: здравствените организации) мо-
раат да се придржуваат кон современите достигања во 
трансфузиологијата и кон правилата на добрата пронзво-
дителска практика и да ги исполнуваат условите во по-
глед на кадрите, опремата и просторот пропишани со овој 
правилник. 

Член 2 
Собирањето на крв опфаќа избор на даватели и коли-

чество на крв што се зема, форми на земање крв, лабора-
ториско испитување и обработка на земените единици на 
крв„ начини на конзервирање и складирање (чување) на 
крвта, како и контрола на крвта. 

Член 3 
Даватели на крв можат да бидат сите здрави лица од 

18 до 65 години старост за кои со ориентациони лекарски 
и лабораториски прегледи е утврдено дека можат да дадат 
крв без опасност за нивното здравје и дека трансфузијата 
на нивната крв нема да го загрози здравјето на примате-
лот. 

Член 4 
Постапката за давање или за примање на крв мора да 

биде таква што да обезбедува целосна аеептичност однос-
но спречување на бактериска контаминација на оние еди-
ници на крв и крвни состојки што се наменети за терапис-
ка примена. 

Секоја венепункција мора да се врши со нов стерилен 
прибор и со контејнер за крв, а кожата на давателот на 
местото на венепункцијата мора да биде подготвена на 
пропишан начин. 

Член 5 
Трајно се исклучуваат како даватели на крв лицата: 

со хронични системски и малнгни заболувања; со утврде-
ни анамнестички и други податоци за прободен хепатитис 
од типот В; со позитивни резултати од тестот на HBsAg; 
со позитивни резултати од потврдувачки клинички и лабо-
раториски тестови за докажување на инфекција со HIV и 
со други хумани ретровируси; со позитивна анамнеза за 
поранешно или сегашно уживање на интравенско дроги-
рање; со хомосексуални контакти, како и сите други лица 
за кои ќе се докаже дека нивната крв содржи или може да 
содржи предизвикувачки на трансфузиски трансмисивни 
инфекции. 

Член 6 
Привремено се исклучуваат како даватели на крв: 
1) лица што боледувале од маларија - на три години 

од денот кога престанале сите знаци и симптоми на болес-
та; 

2) лица што боледувале од инфективна жолтица и ли-
ца што се занимаваат со проституција и нивните партнери 
- на две години; 

3) лица што примиле специфичен хиперимун антихе-
патитис В имуноглобулин али антирабиес вакцина или 
специфичен хиперимун антирабиесен имуноглобулин - на 
една година; 

4) лица што примиле крв, крвни состојки и деривати, 
што имале хируршки интервенции и опсежни повреди, 
што биле во близок контакт со лица заболени од хепати-
тис; што престојувале во подрачја со ендемска маларија 
но не боледувале или земале профилактички средства про-
тив маларија но немале какви и да било знаци и симптоми 
на болеста и жени по раѓање (најмалку шест месеци) - на 
шест месеци; 

5) лица склони кон ненормални крварења и конзул-
ати - се додека не се изврши евалуација на нивната здрав-
ствена состојба со додатни специјалистички испитувања; 

6) лица што моментно' имаат полесни акутни, вирус-
ни и други заболувања (кивавица, настинка и др.), што се 
под каква и да е медикаментозна (посебно антибиотска) 
терапија, освен со витамини, со контрацептивни средства 
или со хормони во менопауза, на кои во последните 72 са-

ати им е ваден заб и жени што имале прекин на бременос-
та во период пократок од шест недели. 

Покрај лицата од став 1 одредба под 6 на овој член, 
на пократко време се исклучуваат од давање крв лица вак-
цинирани со вакцина приготвена од убиени или атенуира-
ни имуногени - на 14 дена од денот на последната имуни-
зација (ако се без какви и да било симптоми), со вакцина 
против рубеола - на четири недели од последната вакцина 
и со вакцина пратив хепатитис од типот В ако тие лица не 
биле изложени на вирусот на хепатитис од типот В - на 
шест месеци. 

Вакцинирани лица можат да даваат крв ако нивната 
крв ќе биде употребена за производство на препарати на 
специфични хиперимуни имуноглобулини. 

Член 7 
Под земање на крв, во смисла на овој правилник, се 

подразбира земање на цела крв, на плазма или на ќелиски 
елементи. 

Член 8 
Количеството на цела крв што се зема во едно дава-

ње изнесува најмногу 450 ml, не сметајќи го растворот на 
антикоагуланс-конзерванс и извадоците на крв за соодвет-
ни анализи. Покрај условите од член 3 на овој правилник, 
при земањето на крв систолниот притисок на давателот 
на крв треба да биде помеѓу 11,95 кРа и 23,95 кРа, а дијас-
толниот - помеѓу 6,65 кРа и 13,3 кРа. 

Мажите можат да дадат крв секои три месеци, а 
жените - секои четири месеци ако содржината на хемогло-
бин во крвта на мажите не е помала од 135 g/1, а 
содржината на хематокрит не е помала од 0,41 1/1, однос-
но ако содржината на хемоглобин во крвта на жените не е 
помала од 125 g/1, а содржината на хематокрит^е е пома-
ла од 0,38 1/1. 

\ 
Член 9 

Количеството на плазма што се зема во едно давање 
може да изнесува до 600 ml, и тоа во интервали што не се 
пократки од осум недели. 

Давателите на плазма мораат да ги исполнуваат сите 
медицински барања пропишани за давателите на крв и ус-
ловите од член 8 на овој правилник. 

Ако плазма се зема според посебна програма односно 
до 45 пати годишно, интервалот помеѓу две давања не 
смее да биде пократок од седум дена, со тоа што 
содржината на серумските вкупни протеини на давателот 
не смее да биде пониска од 60 g/1, а активноста на ензимот 
ALT не смее да биде над границата на нормалата. 

При давањето на плазма според посебна програма, 
на секои два месеца се врши консултативен лекарски пре-
глед на давателите, кој опфаќа и квантитативно определу-
вање на сите серумски протеини, испитување на комплет-
ната крвна слика и преглед на урината. 

Ако се утврди необјаснива, значителна загуба на те-
лесната маса на давателите на плазма, или содржина на 
вкупните протеини пониска од 60 g/1, или дека земањето 
на плазма неповолно влијае врз нивното здравје, тие се ис-
клучуваат од натамошно давање на плазма и се упатуваат 
на целосно клиничко испитување. 

Член 10 
Земањето на ќелиски елементи се врши во определе-

ни периоди. Покрај сите медицински барања за даватели-
те на крв и условите од член 8 на овој правилник, што мо-
раат да ги исполнуваат и давателите на ќелиски елементи, 
пред земањето на тромбоцити и леукоцити се врши кли-
нички преглед на давателите со задолжително испитување 
на нивната крв на вкупни серумски протеини(содржината 
на протеини мора да биде повисока од 60 g/1), состојбата 
на коагулацискиот систем (во границите на нормалата), 
бројот на тромбоцити (кој не смее да биде помал од 150 х 
109 1) и бројот на леукоцити (во границите на нормалата). 

Од лица за кои ќе се утврди дека во последните седум 
дена се лекувани со антиагрегациски средства не треба да 
се земат тромбоцити за тераписка примена. 

Член 11 
Конзервирана крв е мешаница на крв од давателот и 

раствор на антикоагуланс-конзерванс во определен однос 
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со посебни адитиви или без нив која се чува на температу-
ра до 4 ± 20 С. 

Рокот за тераписка употреба на крвта од став 1 на 
овој член зависи од прескрипцијата на растворот на анти-
коалгуланс - конзерванс и од условите под кои се чува 

Испитувањето и контролата на крвта на давателите 
односно на собраните единици на крв, покрај определува-
њето на крвните групи од системот АВО и Rhezus и тестот 
на ирегуларни антитела, опфаќа и тестови за детекција на 
маркери на трансфузиски-трансмисивни инфекции (сифи-
лис, хепатитис, СИДА и др.), како и други потребни ана-
лизи. 

Член 13 
Крвна состојка е дел од крвта што е издвоен од неа 

по некоја физичка постапка. 
Модификувана крв се добива кога од конзервирана 

крв ќе се издвои една нејзина состојка (освен плазма или 
еритроцити). 

Деплазматирана крв е крв приготвена со отстранува-
ње на плазмата до хематокрит од 0,60 L/L. 

Концентрирани еритроцити се приготвуваат со от-
странување на плазмата до хематокрит кој не ,е понизок 
од 0,85 L/L. 

Ресуспендирани еритроцити се приготвуваат со дода-
вање на одделни оптимални раствори кон концентрирани 
еритроцити до хематокрит од 0,60 L/L. 

Деплазматирана крв сиромашна со леукоцити е крв 
со намален број леукоцити (не смее да содржи повеќе од 
20% леукоцити во оригинална единица на конзервирана 
крв од која е приготвена). 

Измиени еритроцити се добиваат со отстранување на 
плазмата и на повеќето леукоцити и тромбоцити и со 
плакнење на еритроцитите со стерилен апироген астени-
чен раствор на МаС1. 

Замрзнати еритроцити се мешаница на деплазмати-
рана крв и криопротектор замрзната по посебна постапка 
и складирана на температури од - 8 0 до -1980 С. 

Мешаница на еритроцити од групата 0 и на плазма 
од групата АВ содржи еритроцити од групата 0 стари до 
24 саати и свежа плазма од групата АВ. 

Плазма богата со тромбоцити се приготвува од еди-
ници на конзервирана крв стари до шест саати, а една не-
јзина единица содржи барем 80% тромбоцити од бројот на 
тромбоците во оригиналните единици на конзервирана 
крв. 

Концентрирани тромбоцити се приготвуваат со из-
двојување на тромбоцити од плазма богата со тромбоци-
ти стара до шест саати или со тромбоцитафереза, а една 
нивна единица содржи околу 70% од тромбоцитите при-
сутни во оригиналните единици на конзервирана крв. 

Концентрирани леукоцити се приготвуваат од кон-
зервирана крв стара до шест саати или со леукафереза со 
помош на сепаратор на крвни ќелии, и тоа непосредно 
пред примената. 

Замрзната свежа плазма е приготвена со издвојување 
на плазма од конзервирана крв стара до шест саати и со 
нејзино замрзнување на температура пониска од - 300 С. 

Замрзната плазма е приготвена со издвојување на 
плазма од конзервирана крв стара од шест саати до шест 
дена и со нејзино замрзнување на температура пониска од 
-200 С. 

Плазма за производство на протеински препарати е 
добиена со издвојување од конзервирана крв до пет дена 
од истекот на рокот за тераписка употреба и замрзната на 
- 2 0 0 Q 

Криопреципитат (препарат на VIII фактор на коагу-
лација) е добиен по постапка која се состои од замрзнува-
ње на свежа плазма на температура пониска од - 400 С, а 
потоа со нејзино одмрзнување на температура од 40 С, за-
ради таложење на VIII фактор и на другите криопреципи-
1 ирачки протеини. Може да биде складиран во захмрзната 
или лисфилпзирана состојба. 

Плазма без криопреципитат е дел од плазма кој се до-
бива со издвојување на криопреципитат и со замрзнување 
на температура од - 200 С. 

Член 14 
Деривати на крв се протеински препарати приготве-

ни од плазма, со примена на некоја хемиска или физичхо-
-хемиска постапка. 

Фибриноген за интравенозна употреба е препарат на 
лиофилизирана I фракција според Cohn во кој фибриноге-
нот мора да биде застапен барем со 60% од вкупните про-
теини. Една единица се приготвува од 450-500 ml свежа 
плазма и содржи околу 1 g коагулабилен фиброноген. Се 
чува заштитен од светлина на температура до 250 С, со 
рок на употреба до две години. 

Концентриран VIII фактор на коагулација е лиофи-
лизиран препарат произведен од мешана свежа плазма од 
голем броЈ даватели. Складирањето на температура од 20 

С до 60 С му обезбедува рок на употреба до две години, до-
дека на температура од 180 С до 25б С - најдолго до шест 
месеци. 

Концентрат на фактор IX е лиофилизиран препарат 
богат со И, VII, IX и X фактор на коагулација, кој е произ-
веден од плазма на голем број даватели. Се чува на темпе-
ратура од 20 С до 60 С со рок на употреба до две години. 

Ѓамаглобулин е препарат на концентрирани имуно-
глобулини, приготвен од плазма на голем број даватели. 
За интрамускуларна употреба се произведува 16%-тен рас-
твор кој содржи барем 95% имуноглобулин G. Се чува на 
температура од 20 С до 60 С, во течна или лиофилизирана 
состојба, со рок на употреба до три години. Превара гате 
на гамаглобулин што се за интравенозна употреба се про-
изведуваат по посебни постапки и се чуваат на температу-
ра од 20 С до 60 С, со рок на употреба до три години. 

Специфични хиееримуни имуноглобулини се препа-
рати кои содржат определено антитело во висока концен-
трација: 

- анти-Rho (D) InG е препарат со потребна содржина 
на анти-D антитела од типот IgG; 

- антитетанусен имуноглобулин содржи антитетанус-
ни антитела во висока концентрација (најмалку 50 н.е. од 
типот IgG во еден милилитар); 

- antivaricella zoster имуноглобулин содржи висока 
концентрација на антитела против предизвукувачот на ва-
ричела и на херпес-зостер; 

- антирабиесен имуноглобулин содржи висока кон-
центрација на антитела кои специфично ги неутрализира-
ат предизвикувачите на рабиес. 

Препарати на албумин се водени раствори на хуман 
албумин со застапеност на албумон не помала од 96% од 
содржаните протеини. Се произведуваат во разни концен-
трации и се чуваат на температура од 40 С до ЗО0 С. При 
складирање на 20±20 С рокот на употреба изнесува три 
години. 

Член 15 
Контрола на квалитетот на крвта, крвните состојки и 

дериватите се врши во согласност со правилата на добра-
та производителска практика, на европската и југословен-
ската фармакопеја, на интернационалните стандарди и 
препораките на Светската здравствена организација и со 
други прописи од оваа област. 

Член 16 
Секоја единица на крв, крвна состојка или дериват 

мора да има етикета. 
Етикетата на единиците на крв мора да содржи: на-

зив на здравствената организација, идентификационен 
број на единицата, датум на земањето на крвта, рок за те-
раписка употреба, резултати на крвната група од систе-
мот АВО и Rhezus, состав и количество на раствореа на 
антикоагуланс-конзерванс, услови за чување и начин на 
тераписка примена. 

Составен дел на етикетата од став 2 на овој член е на-
леска за историјата на болеста која содржи назив на 
здравствената организација, идентификационен број и ре-
зултати на крвните групи. 

На етикетата на крвната состојка или дериватот, по-
крај името на препаратот и називот на производителот, 
мораат да се наоѓаат и податоци за количеството на ак-
тивна супстанција, назив на конзерванс^ или на средст ве-
то за стабилизирање, начин на примена и предупредување 
со опис на постапката во случај на какви и да би ло непо-
волни ефекти. 

Член 17 
Секој извадок на крв за лабораториско испитување 

мора да има налепка, која содржи назив на здравствената 
организација, идентификационен број и датум на земање-
то на крвта. 
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Член 18 
Дистрибуција на крв, крвни состојки и деривати се 

врши врз основа на барање и во соодветна амбалажа. Кон 
барањето за крв или крвна состојка за определен пациент 
се доставува и извадок на крвта на пациентот за определу-
вање на крвната група и за испитување на подносливоста 
на крвта или крвната состојка. Податоците за пациентот 
наведени во барањето и на етикетата на извадокот на не-
говата крв мораат да бидат идентични. 

Член 19 
Здравствените организации што собираат, прерабо-

туваат и контролораат крв мораат да имаат работници: 
1) со VII - 2 степен на стручна подготовка од меди-

цинска струка со специјализација од трансфузиологија, 
под чиј надзор се врши собирање и преработка, контрола 
и дистрибуција на крв; 

2) со VII - 2 степен на стручна подготовка од меди-
цинско-биохемиска струка, со специјализација од контро-
ла на лекови, од фармацевтска струка, со специјализација 
од фармацевтска технологија, медицинска биохемија или 
контрола на лекови, или со VII степен на биолошка, хе-
миска или технолошка струка, со постдипломско усо 
-вршување за работа на определени работи од областа на 
трансфузиологија; 

3) со IV, V и VI степен на стручна подготовка од ме-
дицинска, фармацевтска или хемиска струка, со пост дип-
ломско усовршување од областа на трансфузиологијата. 

Работниците од став 1 на овој член мораат да бидат 
под здравствен надзор. 

Член 20 
Здравствените организации што собираат, прерабо-

туваат, контролираат и дистрибуираат крв мораат да ja 
имаат следната опрема: 

1) наменски фрижидери за чување на крв (на темпера-
тура од 4 ± 2 0С); 

2) лабораториски центрифуги; 
3) суви стерилизатори; 
4) шишиња и ќесиња за земање, конзервирање и пре-

работка на крв; 
5) метални и ваги за земање на крв; 
6) истиснувачи на плазма; 
7) лабораториски центрифуги потребни за имунохе-

матолошки анализи; 
8) боксови со ламинарен проток на воздух за создава-

ње на асептични услови за работа; 
9) микроскоп; 
10) термостат^ 
П) големи центрифуги за центрифугирање на шиши-

ња или на ќесиња со крв; 
12) уреди за херметичко затворање на пластични цев-

ки и ќесиња; 
13) опрема за тестирање на маркери на трансфузиски-

-трансмисивни инфекции; 
14) наменски замрзнувачи за складирање на крв и на 

определени крвни состојки на температура од - 20 0С и од 
- 8 0 0С; 

15) водена бања; 
16) вакуум-пумпа. 
Здравствените организации од став 1 на овој член 

можат да имаат и друга опрема неопходна за собирање и 
преработка на крв, како и за нејзина контрола. 

Член 21 
Ако здравствената организација собира крв на терен, 

мора да има специјално возило за превоз на мобилната 
екипа и на крвта, термостабипни сандаци за привремено 
складирање на крвта, полски кревети и друга неопходна 
опрема за безбедно земање на крв надвор од здравствена-
та организација. 

Член 22 
Опремата са собирање, складирање и преработка на 

крв и за контрола на крв, крвни состојки и деривати мора 
да ги исполнува следните услови: 

Ѕ) да е погодна за уотреба според техничките каракте-
ристики и капацитетот; 

2) да обезбедува квалитет во поглед на нативноста и 
биолошката зачуваност, потребниот принос односно 
содржината, чистотата и тераписката ефективност на 
крвните состојки и деривати; 

3) да може според пропишаните постапки редовно да 
се одржува, калибира, чисти, по потреба дезинфицира или 
стерилизира; 

4) да обезбедува постојана сигурност за вработениот 
персонал во текот на процесот на производството; 

5) да има вграден систем на показатели кои во текот 
на процесот на производството ќе соопштуваат информа-
ции за називот на продуктот, за контролниот број на сери-
јата и за особините во таа фаза на производство и за дру-
гите податоци од значење за производството. 

Член 23 
Здравствените организации што собираат, прерабо-

туваат и контролираат крв, зависно од видот на работите, 
мораат да имаат простории за: 

1) прием и регистрирација на давателите на крв и на 
други странки; 

2) послужување на давателите; 
3) лекарски преглед на давателите; 
4) биохемиски, хематолошки и други испитувања; 
5) определување на крвните групи; 
6) земање на крв; 
7) имунохематолошки анализи; 
8) изведување на проба за подносливост; 
9) сместување, чување и дистрибуција на крвта, на не-

јзините СОСТОЈКИ и деривати; 
10) издвојување на крвните состојки; 
11) сепарација на крвта со помош на сепаратор на 

крвни ќелии; 
12) тестирање на единиците на крв на присуство на 

маркери на трансфузиски-трансмисиони инфекции; 
13) производство на инфузиски раствори и раствори 

за антикоагуланс-конзерванс; 
14) миење на лабораторискиот прибор и садови; 
15) стерилизација на материјалот; 
16) контрола на квалитетот на производите; 
17) гардероба со санитарни простории (посебно за да-

вателите на крв, а посебно за персоналот); 
18) сместување на опремата на мобилната екипа, на 

материјалот за работа и др.; 
19) складирање на резервите за општонародна од-

бранбена војна; 
20) сместување на стерилни прибори за земање крв. 

Член 24 
Просториите од член 23 на овој правилник мораат да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) градежно-технички да се погодни за намената за 

која се определени односно ѕидовите, половите и таваните 
да имаат мазни површини, изработени од погоден матери-
јал што не е подложен на пукање и ронење, ниту на влага, 
како и да можат лесно да се чистат, а, по потреба, и да се 
дезинфицираат или стерилизираат; 

2) да се осветлени, проветрени и аклимитизирани 
(температура и влага) за непречено вршење на процесот 
на работата, како и за пропишан и безбеден прием, сместу-
вање и чување на материјалите, полупроизводите и гото-
вите производи; 

3) просторно и со распоредот на опремата и уредите 
да ги задоволуваат потребите за непречено вршење на 
процесот на работата во сите негови фази, без ризик и 
можност за замена или мешање на различни производи. 

Ако процесот на работата се одвива во повеќе про-
стории, нивниот распоред мора да биде таков што да не 
постојат никакви опасности за квалитетот на крвта и на 
нејзините компоненти и деривати. 

Просториите од став 1 на овој член мораат да се 
одржуваат така што потребниот прибор и материјал за 
работа односно за производство да се наоѓаат на означе-
ното место а другиот материјал што не е пропишан со 
технолошката постапка на работата односно производ-
ството (отпадоци, ^искористена амбалажа, средства за 
чистење на просторот и опремата, предмети за облекува-
ње што се надвор од употреба, храна и др ) - во други про-
стории определени за таа цел. 

Просториите мораат редовно да се мијат, чистат, де-
зинфицираат и контролираат на начинот предвиден со ра-
ботните прописи, зависно од намената на просторијата, и 
во нив мораат да стојат ознаки за забрана на пушење, зе-
мање храна и пијачки, како и други забрани што можат да 
влијаат врз хигиенските услови. 
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Член 25 
Просториите во кои се изработуваат стерилни препа-

рати мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) да се снабдени со филтриран и стерилен воздух со 

ламинирано струење, со натпритисок повисок од притисо-
кот во соседните простории, а за случај на паѓање на на-
тпритисокот - со контролни и сигнални уреди; 

2) да е обезбеден потребниот степен на затвореност 
на прозорците и вратите и на другите отвори и пристапот 
до тие простории да е можен само низ посебни простории, 
и тоа низ: 

а) просторија за соблекување и одлагање на несте-
рилна облека и обувки; -

б) просторија за миење и деконтаминација; 
в) просторија за облекување на стерилна работна об-

лека, шамии или капи, маски, нараквици и навлаки за чев-
ли; 

г) влез за внесување на појдовен стерилен материјал 
и стерилен прибор. 

Вратите на просториите мораат да се отвораат накај 
почиста просторија, натпритисокот мора да паѓа накај за-
гадена просторија, а со погодни сигнали уреди мора да се 
спречи истовременото отворање на две или повеќе врати 
во низа. 

За да се постигне пропишаниот степен на сигурност 
на асептичките услови во просториите за производство на 
стерилни препарати, потребно е уредите и опремата по-
себно да се изолираат во затворен асептички простор кој 
има сопствен довод на стерилен воздух со ламинирано 
струење. 

Пред почетокот и во текот на производството во про-
сториите од став 1 точка 1 на овој член мора, по пропиша-
ната постапка, да се изврши контрола на микробиолошка-

та чистота на воздухот, ѕидовите, уредите и опремата, при 
што наодите мораат да се утврдат според пропишаните 
стандарди. 

Член 26 
Реагенсите за определување на крвните групи и за из-

ведување на други испитувања и анализи мораат да ги ис-
полнуваат пропишаните минимални барања заради обез-
бедувања точност и сигурност на резултатите, а со тоа и 
безбедност на примателите на крв, крвни состојки и дери-
вати. 

Член 27 
Приборот и контејнерите (пластични или стаклени) 

со раствори на антикоагулакс-конзерванс за земање и кон-
зервирање на крв, крвни состојки и деривати, како и при-
борот за трансфузија на крв, мораат да бидат изработени 
во согласност со барањата на југословенската фармакопе-
ја и со другите прописи во оваа област односно одобрени 
за употреба во Југославија. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 697 
15 март 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

552. 
Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/88), во согласност со сојузниот секретар за трговија и сојузниот секретар за економски 
односи со странство, директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-
та цена. Увозната цена ја чини износот што претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на ца-
рината и другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Тарифен број Просечна цена 
Реден 
број 

на Царинска-
та 

Тарифна 
ознака Наименување на стоките на домашниот 

пазар 
Реден 
број 

тарифа дин/kg 

1 2 3 4 5 
1 01.02 

0102.90 
Живи животни, вид на говеда: 
- Друго: 

0102.901 бикоан 13.100 
0102.904 јуниња за гоење од 200 до 280 kg) 19 840 
0102.905 јуниња згоени преку 280 до 450 kg 13.100 
0102.906 јуниња други 13.100 

2 01.03 
0103 9 

Свињи, живи: 
- Друго: 

0103 91 — со маса помала од 50 kg: 
8.250 0103.913 масни за колење 8.250 

0103.919 друго 8.850 
0103.92 - - со маса од 50 kg или поголема: 
0103.922 меснати за колење 10 060 
0103.923 масни за колење 8.850 
0103.929 друго 8.850 

3 01.04 
0104.10 

Овци и кози, живи: 
- Овци: 

0104.102 за колење 7.350 
0104.109 јагниња, друго 18.750 

4 01.05 

0105.9 
0505.91 

Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и би-
серки): 
- Друго: 
- - кокошки: 

0105.919 друго 6.220 
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5 02.01 

6 02.02 

7 02.03 

8 02.04 

9 02.07 

10 10.01 

П 10.05 

12 10.06 

13 12.01 

0201.10 
0201.101 
0201.102 
0201.103 
0201.109 
0201.20 
0201.201 
0201.202 
0201.203 
0201.30 
0201.301 
0201.302 
0201.303 
0201.309 

0202.10 
0202.101 
0202.102 
0202.103 
0202.109 
0202.20 
0202.201 
0202.202 
0202.203 
0202.209 
0202.30 
0202.301 
0202.302 
0202.303 
0202.309 

0203.1 
0203.11 
0203.12 
0203.19 
0203.2 
0203.21 
0203.22 
0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 
0204.42 
0204.43 

0207.10 
0207.2 
0207.21 
0207.3 

0207.39 
0207.4 
0207.41 

001.10 
001.102 
001.90 
001.902 

005.90 
005 901 
005.902 
005.909 

006.10 
006.109 
006.20 
006.30 

006.301 
006.309 
006.400 
201.00 

Месо говедско, свежо или разладено: 
- Трупови и полутки: 

телешки 
јунешки 
говедски 
други 

- Други парчиња со коски: 
телешки 
јунешки 
говедски 

- Без коски: ' 
телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

Месо говедско, замрзнато: 
- Трупови и полутки: 

телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

- Други парчиња со коски: 
телешки 
јунешки 
говедски 
друго 

- Без коски: 
телешки 

- - - јунешки 
говедски 
друго 

Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 
- - друго 
- Смрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 
- - друго 
Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато: 
- Трупови и полутки, јагнешки свежи или разладени 
- Друго месо овчо, свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - други парчиња со коски 
- - без коски 
- Друго месо овчо, замрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - дриги парчиња со коски 
- - без коски 
Месо и отпадоци за јадење, од живина од тар. број 01.05, свежи, 
разладени или замрзнати: 
- Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 
- Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
- - кокошки, домашни 
- Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи џигер, 

свеж или разладен: 
- - друго 
- Живина исечена и отпадоци, освен џигер, замрзнат: 
- од кокошки, домашни 
Пченица и наполица: 
- Тврда пченица: 

друго 
- Друго: 

друга пченица 
Пченица: 

Друга: 
бела 
жолта 
друга 

Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или суров): 

друг 
- Ориз лупен (костенлив) 
- Ориз, полубланширан или бланширан, па и полиран или г а -

зиран: 
полубел и бел 
полиран и глазиран 

- Кршен ориз 
Coja во зрно, вклучувајќи и кршена 

25.790 
22.310 
15.890 
15.890 

34.040 
29.450 
20.970 

45.390 
39.270 
27.960 
27.960 

25.790 
22.310 
15.890 
15.890 

34.040 
29.450 
20.970 
20.970 

45.390 
39.270 
27.960 
27.960 

21.000 
30.710 
27.640 

21.000 
30.710 
27.640 

28.240 

13.260 
13.260 
16.580 

13.260 
13.260 
16.580 

16.160 

16.160 

13.730 

13.730 

1.270 

1.140 

1.300 
1.300 
1.300 

1.870 
6.150 

6.400 
6.640 
4.600 
21100 
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1 

Н 12.05 
15 12.06 
16 12.12 

1205.00 
1206.00 

17 15.07 

18 15.12 

19 15.14 

20 17.01 

21 24.01 

1212.9 
1212.91 

1507.10 
1507.90 

1512.1 
1512.11 
1512.19 

1514.10 
1514Л01 
1514.90 
1514.901 

1701.1 

1701.12 
1701.99 
1701.992 

2401.10-
2401.20 
2401.30 

Семе од маслодајна репка вклучувајќи и кршено 
Семе од сончоглед, вклучувајќи и кршено 
Рокчиња, моски и други алги, шеќерна репка, шеќерна трска, 
свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голуш-
ка од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен 
од укорија, непржен, од видот на Cichorium intybus sativum) 
вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на дру-
го место неспоменати ниту вклучени: 
- Друго: 
- - шеќерна репа 
Соино масло и негови фракции, пречистени или ^пречистени, 
но хемиски и немодификувани: 
- Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) 
- Друго 
Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и ни-
вни фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немо-
дификувани: 
- Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 

сурово масло 
друго 

Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафини-
ра ни или нерафинирани, но хемиски немоднфикувани: 
- Сурово масло: 

од репка 
- Друго: 

од репка 
Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста саха-
роза, во чврста состојба: 
- Суров шеќер без додатни средства за амортизација и мате-

рии за бојосување: 
- - шеќер од шеќерна репка 
- - друго: 

шеќер од шеќерна репка рафиниран 
Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: 
- Тутун, неоджилен 
- Тутун, делумно или целосно неоджилен 
- Отпадоци од тутун 

1.290 
1.800 

206 

7.590 
9.030 

8.920 
10.610 

7.590 

9.030 

5.980 

6.230 

4.800 
8.620 

480 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/89). 

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

Бр. 06-2747/1 
14 јуни 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за цени, 

Бранко Гостовиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБА-
ТА ОД ТОЧКА 1 НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УП-
ЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА 
ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-
НИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
1. Работната организација „Вадел“ во Загреб и Работ-

ната организација „Каменко“, во Загреб, поведоа пред 
Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на 
законитоста на одредбата од точка 1 на Наредбата за из-
мени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедници и ни-
вните фондови, на самоуправните интересни заедници и 
на другите самоуправни организации и заедници, за начи-
нот на уплатување на тие приходи и за начинот на извес-
тување на корисниците на тие приходи („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 56/88). 

Овластените предлагачи сметаат дека оспорената од-
редба од наведената наредба не е согласна со одредбата од 
член 95 став 2 на Законот за Службата на општественото 
книговодство поради тоа што во таа одредба не е, покрај 
бројот на сметката, наведен и називот на корисникот на 
средствата. 

Од истите причини Петар Вучиќ, од Загреб, даде до 
Уставниот суд на Југославија иницијатива за поведување 
постапка за оценување на законитоста на оспорената од-
редба од наведената наредба. 

2. Со оспорената одредба од наведената наредба е 
пропишано уплата на средствата од отстапениот данок на 
промет на производи со знакот „Универзијада 87" да се 
врши на сметката број 840-6990 - Средства од отстапени-
от данок на промет на производи со знакот „Универзијада 
87-Загреб". 

3. Во одговор на предлогот за поведување постапка 
Сојузниот секретаријат за финансии наведе дека со одред-
бата на член 95 став 2 од Законот за Службата на општес-
твеното книговодство сојузниот секретар за финансии не е 
должен да ги определува корисниците на општествени 
средства од приходите на општествено-политичките заед-
ници, туку само да ја пропише сметката за уплата на тие 
приходи на општествено-полнтичката заедница, начинот 
на уплатување на тие приходи и начинот на известување 
на корисниците на тие средства. 

Во одговорот е уште наведено дека со оспорената од-
редба е установена сметката за уплата на основниот данок 
на промет на производи со знакот „Универзијада 87" по 
барање на Службата на општествено книговодство на Ју-
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гсславија, која во постапката на контролата на располага-
њето со тие средства утврдила неправилности, како и дека 
корисниците на тие средства ќе се определат по завршува-
њето на постапките што се водат по наодот на Службата 
на општественото книговодство. 

4. Со одредбата на член 95 став 2 од Законот за 
службата на општественото книговодство е определено 
дека функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите ги определува 
сметките за уплата на приходите на општествено-поли-
тичките заедници и нивните фондови, на самоуправните 
интересни заедници и на другите самоуправни организа-
ции и заедници, начинот на уплатување на тие средства и 
начинот на известување на корисниците на тие средства. 

Бидејќи со таа одредба од наведениот сојузен закон 
не е пропишана обврска за сојузниот функционер кој рако-
води со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на финансирањето да ги определува и корисниците на 
средствата на сметките, Уставниот суд на Југославија сме-
та дека оспорената одредба од наведената наредба не е не-
согласна со одредбата на член 95 став 2 од Законот за 
Службата на општественото книговодство затоа што со 
таа оспорена одредба не се определени и корисниците на 
средствата од наведената сметка. Определувањето на ко-
рисниците на тие средства се врши со други акти што се 
донесуваат во друга постапка. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 10 
мај 1989 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди дека одредбата на 

точка 1 од Наредбата за измени и дополненија на Наред-
бата за сметките за уплата на приходите на општествено-
- политичките заедници и нивните фондови, на самоуправ-
и в е интересни заедници и на другите самоуправни орга-
низации и заедници, за начинот на уплатување на тие 
средства и за начинот на известување на корисниците на 
ткб приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/88) не е сог-
ласна со Законот за Службата на општественото книго-
водство. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Судот: д-р Бранислав Ивановиќ и чле-
нови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Мило-
ван Бузаџиќ, м-р Крсте Маловски, д-р Александар Фира, 
д-р Омер Ибрахимагиќ, Димче Козаров, д-р Иван Крис-
тал Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стиовиќ 
и Душан Штрбац. 

II У. бр. 36/В8, 4/89 и 7/89 
10 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
с ? -

539. Закон за забрана на изградбата на нуклеарни 
електроцентрали во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија -

540. Закон за измена на Законот за привремено ог-
раничување на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интерес-
ни заедници од општествените дејности за по-
трошувачка во периодот јануари-јуни 1989 го-
дина 

541. Закон за измени и дополненија на Законот за 
сметководството 

542. Закон за измени и дополненија на Законот за 
финансиското работење 

543. Одлука за избор на член на Сојузниот извршен \ 
совет 8 

544. Одлука за именување претседател на Одборот 
за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавува-
ње на составот на тој одбор 8 

545. Одлука за именување претседател на Управни-
от одбор на Фондот за унапредување на ликов-
ната уметност „Моша Пијаде“ и за објавување 
на составот на тој одбор 8i| 

546. Одлука за именување претседател на Одборот 
за Наградата на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија 89̂  

547. Одлука за потврдување на Одлуката за Финан-
сискиот план на Народната банка на Југосла-
вија за 1989 година 892 

548. Одлука за прифаќање на Општествениот дого-
вор за финансирање на железничката инфра-
структура : 893 

549. Одлука за прифаќање “на Општествениот дого-
вор за измени и дополненија на Општествени-
от договор за основите и мерилата за утврду-
вање на личните доходи и другите примања на 
функционерите во федерацијата 893 

550. Одлука за измена на Одлуката за заштитните 
цени на пченицата од родот на 1989 година - 893 

L 551. Правилник за пуштање во промет на човечка 
крв, нејзини состојки и деривати 893 

552. Наредба за височината на посебната давачка 
при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води 897 

Одлука за оценување на законитоста на одредбата 
од точка 1 на Наредбата за измени и дополне-
нија на Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на општествено-политичките заед-
ници и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и на другите самоуправни 
организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известува-
ње на корисниците на тие приходи 899 
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