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364. 
Врз основа на член 23 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 надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудни-
ците на јаглен) можат постојните цени на јагленот да ги 
зголемат до 16,9%, при постојните услови на продажбата. 

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на 
цените на јагленот што рудниците на јаглен им го испора-
чуваат на термоцентралите врз основа на самоуправните 
спогодби за здружување на труд и средства заради стекну-
вање на заеднички приход и доход. 

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

Е.п. бр. 78 
7 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земмрич, с.р. 

365. 
Врз основа на член 23 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 надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските организации на здружен труд 

кои произведуваат и пренесуваат електрична енергија и 

електростопанските организации кои дистрибуираат елек-
трична енергија можат, цените на електричната енергија 
утврдени според тарифните ставови, кои постоеја и се 
применувани на денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, да ги зголемат до 16,9% при условите на продажба и 
тарифните ставови кои според прописите постоеја на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е.п. бр. 79 
7 април 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

366. 
Врз основа на член 59 став 1, а во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ НА 
ВЕСНИКОТ „IL GIORNALE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во СФРЈ на 
весникот „И Giornale" број 60 од 12 март 1987 година, кој 
излегува на италијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/9 
30 март 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

^ Доброслав Ќулафиќ, с.р. 
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У К А З И 

Врз основа на член 315 тонка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО ДЕМОКРАТСКА КАМПУЧИЈА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА КАМ-

ПУЧИЈА 

I 

Се отповикува 
Исмет Репиќ од должноста извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Кампучија со седиште во 
Бан гкок. 

II 

Се назначува 
Џон Широка, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Кралството Тајланд, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Демократска Кампучија со седиште во Банг-
кок. 
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III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
16 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

364. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на јагленот 649 

365. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените на електричната енергија 649 

366. Решение за забрана на внесување и растурање 
на весникот „II Giornale" 649 

Укази 650 
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НОВО! НОВО! НОВО! 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 
Со оглед на големото интересирање на јавноста, а посебно на стручните 

служби во здружениот труд ги објавуваме во една книга трите закони донесени во 
Собранието на СФРЈ на крајот на минатата година 

ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И доход 
ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

- СРЕДСТВА 
ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Со овие закони на нов начин и во согласност со програмата за економска ста-
билизација се уредуваат односите во здружениот труд и се прават сериозни напори 
за излегување од тешкотиите: 

Книгата е печатена со латиница на српскохрватски јазик. 

Порачки прима НИУ Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристића 1. По-
штенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро-сметка 60802-603-21943. 

Со ова неотповикливо порачуваме: 
Збирка на закони: Законот за вкупниот приход и доходот, Законот за амортиза-

ција на општествените средства и Законот за санација и престанок на организации-

Се работи за: 

Обем околу 250 страни Цена 2.500 дин. 

Ѕ х 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристића 1 

ПОРАЧКА 

те на здружен труд парч. 
Во случај на спор е надлежен соодветниот суд во Белград. 
Адреса на порачувачот: 

(жиро-сметка бр. ) 

' (М. П.) 
Потпис на порачувачот 

Во 1 9 8 -



И З В Е С Т У В А Њ Е 
Ги молиме ценетите претплатници при уплатата на претплатата за „Службен лист на СФРЈ“, при реклама-
ции, дополнителни порачки и сл. задолжително да го наведат претплатниот број кој се наоѓа со вашата адреса 
на налепницата во горниот лев агол. 
Ова нА е потребно со цел побрзо и поефикасно да одговориме на вашите барања. 

Редакција на „Службен лист на СФРЈ-

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226, - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЈћКО ТАДИК. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35, - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


