
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ* излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 680 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1988 година изнесува 12.500 ди-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

132. 

Врз основа на член 41 од Законот за вкупниот приход 
и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 
65/87 и 87/87), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИ-

3 АЦИ ЈАТА НА СРЕДСТВАТА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување на ре-

валоризацијата на средствата*(„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/87, 68/87 и 6/88) во член 6 ставот 2 се менува и гла-
си: 

„Наплатата на ревалоризираниот дел на каматата од 
став 1 на овој член се врши во роковите што се договоре-
ни односно пропишани, заедно со неревалоризираната 
главница, а може да се врши и по тие рокови во случај на 
пресметување на ревалоризираниот дел на каматата на 
крајот од месецот односно тримесечје^." 

Член 2 
Во член 40в став 2 точка 2 по зборовите: „во колона 

2" се додава запирка и зборовите: „со тоа што износот од 
редниот број 65 организацијата може делумно или во це-
лост да го книжи на товар на контото 482, а во корист на 
контото 290, во кој случај по завршните книжења на кон-
тото 190 останува намалено салдо, односно нема салдо". 

Член 3 
Во член 40е зборовите: „од областите 12, 13 и 14 ут-

врдени со Одлуката за единствената класификација на деј-
ностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83,68/84, 76/85, 28/86 и 72/86)" се заменуваат со 
зборовите: „на здружен труд на вонстопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77 и 18/80)". 

Член 4 
Во образецот РК-2 под ред. бр. 8 и 9 во колона 12 зна-

кот: „-" се брише. 

Член 5 
Во образецот РК-4 во колона 8 зборовите: „5 или 

(4x6)" се заменуваат со зборовите: „(5x6) или (4 + сос-
тојба на кредитот х коефициент на ревалоризација)". 

Во колона 9 бројот: „4" се заменува со бројот: „5". 

Член 6 
Во образецот РК-5 во колона 2 под ред. број 25 брое-

вите: „(17 + 23)" се заменуваат со броевите: „(18 + 23)". 
Под реден број 34 знакот: „ > " се заменува со знакот: 

Под реден број 73 бројот: „64" и знакот: „ + " се бри-
шат. 

Член 7 
Овој правилник се применува и врз изработката на 

завршната сметка за 1987 година, освен одредбата на член 
1 од овој правилник. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-15584/2 
8 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

133. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за тек-

стил („Службен лист на СФРЈ", бр. 84/87) членот 3 се ме-
нува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS F.S3.286 и JUS 
F.S3.287, кои се задолжителни, применувањето на југосло-
венските стандарди од член 1 на овој правилник не е за-
должително. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/40 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-
зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за ис-

питување на метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 84/87) 
во член 3 наместо ознаките: „JUS С.А2.063 и JUS 
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С.А2.065" треба да стојат ознаките: „JUS С.А4.063 и JUS 
С.А4.065". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/41 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашнн Драгоевиќ, е. р. 

134. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БОКСИТ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди за 

боксит („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/82) членот 3 се 
менува и гласи: 

„Освен југословенските стандарди JUS B.G8.511 и 
JUS B.G8.513, чие применување не е задолжително, југо-
словенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целост, а ќе се применуваат на бокситот 
што ќе се произведе односно увезе од денот на влегување-
то во сила на овој правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/3 
18 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

135. 
Врз основа на член 265 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, СТРУЧНАТА ОБУКА, 
ИСПИТИТЕ, ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА 
ПЕРСОНАЛОТ НА СЛУЖБАТА ЗА ВРСКИ НА КОН-

ТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната подго-

товка, стручната обука, испитите и другите услови што 
мора да ги исполнува персоналот на службата за врски на 
контролата на летањето, дозволите и овластувањата за 
вршење на определени стручни работи (во натамошниот 
текст: овластувањата). 

Член 2 
На лицето што има стручна подготовка пропишана 

со овој правилник, што е стручно обучено и што ги испол-

нува пропишаните здравствени услови и што ќе го по-
ложи испитот за вршење на определена стручна работа, 
му се издава дозвола односно му се запишува во дозвола-
та овластување за вршење на таа работа. 

Член 3 
При првото стекнување на дозвола се полага и посе-

бен испит за вршење на определена стручна работа. 
Во дозволата од став 1 на овој член може да се запи-

ше и ново овластување само ако лицето ја завршило 
стручната обука, поминало пропишанр време на работите 
за кои стручно се обучува и положило посебен испит за 
вршење на таа работа. 

Член 4 
Обемот на теоретскиот дел на испитот за стекнување 

на дозвола и на теоретскиот дел на посебен испит за врше-
ње на определена стручна работа, се утврдува со програ-
мата за стручно обучување и проверување на стручноста 
на персоналот на службата за врски на контролата на ле-
тањето. 

Член 5 
Стручната обука за практичниот дел на испитот за 

стекнување на дозвола односно за запишување на овласту-
вањето може да се врши само под надзор на лицето кое 
има дозвола и запишано овластување на инструктор. 

II. ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБАТА ЗА ВРСКИ НА КОН-
ТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО 

Член 6 
На лицето што спаѓа во персоналот на службата за 

врски на контролата на летањето, што положило испит за 
вршење на определена стручна работа во службата за вр-
ски на контролата на летањето, му се издава дозвола за 
вршење на тие работи. 

Член 7 
Кандидатот за полагање на испит за стекнување на 

дозвола мора да има завршено најмалку IV степен струч-
на подготовка и најмалку шест месеци работно искуство 
на соодветни работи. 

Член 8 
Испитот за стекнување на дозвола односно испитот 

за стекнување на овластување за вршење на определена 
стручна работа (посебен испит) се состои од теоретски и 
практичен дел. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од писмен и ус-
нен дел. 

Практичниот дел на испитот и посебниот испит се 
проверуваат со применување на знаењето стекнато при 
работата на определен вид работи, на видот и типот на 
уредите и на системот што се користи за соодветен вид ра-
боти. 

Член 9 
Теоретскиот дел на испитот за стекнување на дозвола 

опфаќа: 
1) телекомуникациони системи и уреди во воздухоп-

ловството; 
2) систем и правила на контролата на летањето и на 

воздухопловните известувања; 
3) воздухопловни прописи; 
4) познавање на англискиот јазик. 

Член 10 
Во образецот на дозволата на лицето што спаѓа во 

персоналот на службата за врски на контролата на лета-
њето можат да се запишат овластувања за вршење на 
следните работи: 

1) коректор на сообраќајот на службата за врски; 
2) контролор на сообраќајот на службата за врски; 
3) инструктор. 

Член 11 
При првото стекнување на дозвола, лицето што спаѓа 

во персоналот на службата за врски на контролата на ле-
тањето полага и посебен испит за вршење работи на ко-
ректор на сообраќајот на службата за врски. 
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Член 12 
Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување на 

овластување за вршење работи на коректор на сообраќа-
јот на службата за врски ги опфаќа карактеристиките на 
видот и типот на уредите што се користат во определен 
телекомуникационен центар. 

Член 13 
Врз основа на дозволата и запишаното овластување 

за вршење работи на коректор на сообраќајот на службата 
за врски, лицето кое спаѓа во персоналот на службата за. 
врски на контролата на летањето може да врши работи 
на: подготовка, обработка и предавање на податоци преку 
сметачи според утврдената методологија; корекција на 
податоците со примарна грешка добиени од сметачот; 
.проверување на работата на периферната единица на сме-
тачот и интервенција кај контролорот на сообраќајот за 
врски во случај на неисправност на периферната единица 
на AFTN; конверзија на податоците од другите форма ги 
на форматот AFTN и обратно и обработка на SITA-PTT 
процедура на таквите пораки. 

Член 14 
За полагање на посебен испит за стекнување овласту-

вање за вршење работи на контролор на сообраќајот на 
службата за врски, лицето што спаѓа во персоналот на 
службата за врски на контролата на летањето мора да ги 
исполнува следните услови; 

1) да поседува важечка дозвола; 
2) најмалку три години по стекнување на дозволата 

да вршело работи на коректор на сообраќајот на службата 
за врски. 

Член 15 
Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување 

овластување за вршење работи на контролор на сообраќа-
јот на службата за врски ги опфаќа: 

. 1) карактеристиките на видот и типот на системот на 
уредите што се користат во определен телекомуникацио-
нен центар; 

2) воздухопловните прописи. 

Член 16 
Врз основа на дозволата и запишаното овластување 

за вршење работи на контролот на сообраќајот за врски, 
лицето што спаѓа во персоналот на службата за врски на 
контролата на летањето може да ги врши следните рабо-
ти: контрола на протекот на сообраќајот низ телекомуни-
кациониот сметачки систем; контрола на состојбата на 
врските и на периферните единици; контрола на исправ-
носта на рутирањето и дерутирањето на сообраќајот и на 
листата на дистрибуција на колективно упатување; кон-
трола и проверка на податоците добиени од сметачкиот 
систем; обезбедување неопходни податоци за продолжува-
ње на работата на резервниот сметачки систем по прекин 
на работата на основниот сметачки систем; давање по-
тврда за приемот на порака за опасност 

Член 17 
За полагање на посебен испит за стекнување овласту-

вање за вршење работи на инструктор, лицето што спаѓа 
во персоналот на службата за врски на контролата на ле-
тањето мора да ги исполнува следните услови: 

1) да поседува важечка дозвола; 
2) најмалку пет години по стекнување на овластува-

њето за контролор на сообраќајот на службата за врски да 
ги вршел тие работи. 

Член 18 
Теоретскиот дел на посебниот испит за стекнување 

овластување за вршење работи на инструктор опфаќа: 
1) организација на работата; 
2) методика на наставата и обуката; 
3) воздухопловни прописи; 
4) знаење на англискиот јазик. 

Член 19 
Врз основа на дозволата и запишаното овластување 

за вршење работи на инструктор, лицето што спаѓа во 

персоналот на службата за врски на контролата на лета-
њето може да врши обука за практичниот дел на испитот 
заради стекнување, продолжување рокот на важењето и 
обновување на важењето на дозволата, како и проверка на 
стручната способност заради продолжување на рокот на 
важењето и обновување на важењето на дозволата. 

III. ИСПИТИ 
Член 20 

Писмена пријава за полагање на испит и на посебен 
испит кандидатот поднесува до Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски најдоцна 30 дена пред редовниот испитен 
рок. 

Покрај писмената пријава за полагање на испит и на 
посебен испит, кандидатот поднесува докази за исполну-
вање на пропишаните услови, и тоа: дека е стручно обу-
чен, дека поминал определено време на соодветни работи 
и дека е извршена уплата на надоместот за проверување 
на стручната способност. 

Покрај писмената пријава за полагање на испит за 
стекнување на дозвола, покрај доказите од став 2 на овој 
член, кандидатот е должен да поднесе доказ за соодветна-
та стручна подготовка. 

Писмена пријава кандидатот поднесува и кога полага 
поправен испит. 

Член 21 
Сојузниот комитет за сообраќај и врски, по приемот 

на пријавата за полагање на испит, утврдува дали канди-
датот ги исполнува пропишаните услови за полагање на 
испитот. 

Ако Сојузниот комитет за сообраќај и врски утврди 
дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата донесува 
решение за формирање на Комисија за полагање на испи-
тот (во натамошниот текст: Комисијата), во кое се опред-
луваат бројот на членовите и составот на Комисијата, де-
нот, часот и местото на полагање на испитот. Денот на 
полагање на испитот не може да биде определен во рок 
пократок од 15 дена од денот на врачувањето на решение-
то на кандидатот, освен ако кандидатот побара испитот 
да го полага пред тој рок. 

Член 22 
Комисијата се состои од претседател, од потребниот 

број членови и од секретар на Комисијата. 
Бројот на членовите на Комисијата се утврдува за-

висно од бројот на предметите односно од обемот на 
практичниот дел на испитот, при што еден член на Коми-
сијата може да биде испитувач најмногу за три предмети. 

За член на Комисијата, за теоретскиот дел на испи-
тот, може да биде именувано лице што има најмалку ист 
степен стручна подготовка како и кандидатот за полагање 
на испитот, а за член на Комисијата, за практичниот дел 
на испитот, како и за претседател на Комисијата - лице 
што уште има и соодветна дозвола и запишано овластува-
ње за кое кандидатот полага испит. 

За член на Комисијата, по правило, се именува лице 
што не го обучувало кандидатот за практичниот дел на ис-
питот. 

Член 23 
Претседателот на Комисијата го испитува кандида-

тот од областа за која е именуван со решение, присуствува 
на сите фази на испитот, се грижи за законитоста и пра-
вилноста на спроведување на испитот, врши увид во под-
готовката на испитот, на испитниот материјал и иден i и-
фикација на пријавените кандидати, го оценува успехот на 
кандидатот по завршениот испит и резултатот го внесува 
во испитниот лист на кандидатот. 

Членот на Комисијата го испитува кандидатот од об-
ласта за која е именуван со решение. По завршениот ис-
пит се оценува успехот на кандидатот и резултатот се вне-
сува во испитниот лист на кандидатот со потпис. 

Секретарот на Комисијата подготвува решение за 
формирање на Комисијата, го организира целокупниот 
тек на испитот, ги применува програмите за стручно ооу-
чување и проверување на стручноста на персоналот на 
службата за врски на контролата на летањето, ги израбо-
тува испитните прашања, тестовите и др., го подготвува 
испитот и испитниот материјал и ги врши сите дру! и ал-
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министративно-технички работи во врска со организаци-
јата и спроведувањето на испитот. 

Член 24 
За работата на Комисијата и за испитите се води за-

писник. 
Записникот го води секретарот на Комисијата однос-

но членот на Комисијата кого ке го определи претседате-
лот на Комисијата. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на Комисијата, како и секретарот и, заедно со извеш-
тајот за резултатот на испитот, го доставуваат до Сојуз-
ниот комитет за сообракај и врски. 

Член 25 
Испитот се полага во редовни и вонредни испитни 

рокови, шго ги утврдува Сојузниот комитет за сообракај и 
врски. 

Редовни испитни рокови се определуваат најмалку 
трипати годишно, во растојание од четири месеци. 

Вонредни испитни рокови се определуваат ако се 
пријават повеке од пет кандидати односно ако за тоа се 
укаже посебна потреба. 

Член 26 
Усниот дел на испитот кандидатот го полага по ус-

пешно изработениот писмен дел на испитот. 
Писмениот дел на испитот е успешно изработен ако 

се оцени дека содржи најмалку 80% точни одговори. 
Кандидатот кој на теоретскиот дел на испитот однос-

но на теоретскиот дел на посебниот испит не положи два 
предмета, може да полага поправен испит во рок што ке 
го определи Комисијата, а кој не може да биде пократок 
од 30 дена од денот на соопштувањето на резултатите од 
испитот. 

Ако кандидатот не го положи поправниот испит, ке 
се смета дека не го положил испитот и мора повторно да 
го полага. 

Член 27 
По положениот теоретски дел на испитот и на посеб-

ниот испит кандидатот го полага практичниот дел од ис-
питот. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел на ис-. 
питот, ке се смета дека испитот не го положил. 

Член 28 
Полагањето на испитот односно на посебниот испит 

кандидатот може да го повтори ако времето мегу двете 
полагања не е пократко од три месеци. 

Член 29 
Комисијата го оценува вкупниот успех на кандидатот 

на испитот односно на посебниот испит, со оцена „по-
ложи" или „не положи". 

Член 30 
Одредбите на чл. 20 до 29 од овој правилник се при-

менувааг и на спроведување на испитот при вонредна про-
верка на стручната способност. 

IV. ДОЗВОЛА 
Член 31 

На барање од лицето што ке го положи испитот за 
стекнување дозвола, Сојузниот комитет за сообракај и вр-
ски му издава дозвола врз основа на која тоа лице мсже 
самостојно да ги врши работите за кои положило испит. 

На барање од лицето што положило посебен испит за 
вршење на определена стручна работа, Сојузниот комитет 
за сообракај и врски во важечката дозвола го запишува ов-
ластувањето за самостојно вршење на определена стручна 
работа за- кое положило посебен испит. 

Член 32 
Барањето од член 31 на овој правилник ги содржи 

личните податоци на подносителот на барањето (име и 
презиме, датум и место на рагањето, адреса на живеалиш-
тето односно на престојувалиштето) и назначување на до-
зволата што се бара. 

Кон барањето од став 1 на овој член се прилага увере-
ние за положениот испит, односно за посебниот испит и 
доказ за здравствената способност на подносителот на ба-
рањето. 

Член 33 
Барање за продолжување на рокот на важењето на 

дозволата може да се поднесе најдоцна 30 дена пред исте-
кот на рокот на важењето на дозволата. 

Член 34 
Кон барањето за продолжување на рокот на важење-

то на дозволата имателот на дозвола мора да го поднесе 
следното: 

1) ако во текот на важењето на дозволата имал пре-
кин во работата пократок од шест месеци или немал пре-
кин - докази: 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал најмалку 18 ме-

сеци; 
2) ако во текот на важењето на дозволата имал пре-

кин во работата подолг од шест, а пократок од 12 месеци -
докази; 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал непрекинато 

најмалку шест месеци; 
в) дека овластено лице извршило проверка на негова-

та стручна способност; 
3) ако во текот на важењето на дозволата имал пре-

кин во работата подолг од 12 месеци - докази: 
а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал непрекинато 

најмалку 10 месеци; 
в) дека положил посебен испит за стекнување овлас-

тување. 
Член 35 

Кон барањето за обновување на важењето на дозво-
лата имателот на дозвола мора да го поднесе следното: 

1) ако од денот на истекот на важењето на дозволата 
поминало помалку од шест месеци - докази: 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминал најмалку 12 по-

следовни месеци пред истекот на важењето на дозволата; 
в) дека овластено лице извршило проверка на негова-

та стручна способност; 
2) ако од денот на истекот на важењето на дозволата 

поминало повеке од шест, а помалку од 12 месеци - дока-
зи: 

а) за здравствената способност; 
б) дека на соодветни работи поминало надмалку \2 

последовни месеци пред истекот на важењето на дозвола 
та; 

в) дека од теоретскиот дел на испитот за стекнувањс 
дозвола ги положил воздухопловните прописи, како посе 
бен испит за сгекнување овластување; 

3) ако од денот на истекот на важењето на дозволатг 
поминало повеке од 12 месеци, мора повторно да полап 
испит за стекнување дозвола. 

Член 36 
Кон барањето за продолжувае на рокот на важењет« 

односно обновувањето на важењето на овластувањето з 
вршење на работите на контролор на сообракајот н 
службата за врски и на инструктор, имателот на дозвол 
ги поднесува доказите пропишани во член 34 односно в 
член 35 од овој правилник. 

Член 37 
Рокот на важењето на дозволата се продолжува од 

носно се обновува за овластувањето за кое се стекнати ус 
ловите пропишани со овој правилник. 

Овластувањето за вршење на определена стручна рг 
бота престанува да важи ако не се стекнати условите прс 
пишани со овој правилник. 

Член 38 
За вршење на работите на секој нов вид и тип урел 

што се користат во определен телекомуникационен це! 
тар се полага посебен испит за стекнување овласт>вање : 
вршење на работите на тој вид или тип уреди. 
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Член 39 
Образецот на дозволата од член 31 на овој правилник 

содржи: грбот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, назив на сојузниот орган на управата што ја 
издал дозволата и назив на дозволата и рубрики во кои се 
внесува: регистарски број, име и презиме и адреса на 
живеалиштето односно на престојувалиштето на имате-
лот на дозволата, датум на издавање на дозволата и пот-
пис на овластеното лице што ја издало дозволата, место 
за фотографија и потпис на имателот на дозволата, место 
за запишување на овластувањето за вршењето на опреде-
лени стручни работи и место за запишување на про-
должувањето на рокот на важењето на дозволата. 

Образецот на дозволата се печати на еден од јазиците 
на народите и народностите на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и на англиски јазик. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за стручната подготов-
ка, испитите и дозволите за работа на персоналот на 
службата за врски за контрола на летањето („Службен 
лист на СФРЈ , бр. 13/79). 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1838/4 
4 јануари 1988 година 
Белград 

Заменик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообракај и врски, 
Андреј Грахор, с. р. 

136. 
Врз основа на член 30 ст. 1, 3,4 и 5 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност на претседателот на Сојузниот ко-
митет за енергетика и индустрија, сојузниот секретар за 
народна одбрана, претседателот на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита и сојузниот секретар 
за внатрешни работи, директорот на Заводот за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ПРИ ИЗГРАДБАТА 
НА ЈАМСКИ МАГАЗИНИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕД-
СТВА ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОДЗЕМНА ЕКСПЛОАТА-

ЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат условите и бара-

њата што мораат да бидат исполнети при изградбата на 
јамски магазини, помошни складови и прирачни магазини 
за сместување и чување на експлозивни средства во рудни-
ците со подземна експлоатација на минерални суровини. 

II. УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЈАМСКИ МАГАЗИНИ 
ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 

Член 2 
Јамски магазини се градат во јалови карпи или ко-

рисна минерална супстанца, на суво место, по можност во 
цврст материјал, надвор од подрачјето на притисок кој би 
можел да предизвика зарушување или евентуална експло-
зија, како и таму каде што во случај на експлозија не би 
страдале јамските простории во погон од каде што гасо-
вите од експлозијата не би можеле да продрат на работи-
лиштата. 

Член 3 
Најмалите оддалечености на јам^киот магазин од 

јамските простории, главните патишта, постројките и об-
јектите во јамата мораат да бидат според табелата: 

Најмала дозволена 
оддалеченост од нај-
блиските келии, од-
носно комори на јам-
скиот магазин, во 

метри 

во вид на во вид на Н А З И В келии во вид на 
(ниши) комори 

1 2 3 
Главен вентилатор 60 100 
Вентилациона врата, која обезбедува 
вентилаицја на целата јама и на едно 
цело дделение од јамата 60 100 
Испратни ходници, кои служат за ре-
довно излегување и преминување и 
главни ветрени ходници 20 25 
Окна, комори, пумпи, електрорас-
клопни станици и трафостаници 60 100 
Главни извозни окна, окна за превоз 
на луге, поткопи и нископи за влегу-
вање на луге во јамата, односно за из-
легување од неа 100 100 
Други ходници и јамски простории 15 15 

По исклучок, овие оддалечености можат да бидат и 
помали ако со пресметка врз основа на отпорноста на кар-
пите спрема ударните бранови, определена со испитување 
на карпите, или врз основа на посебна конструкција на ма-
газинот се утврди дека е доволна и помала оддалеченост а 
со тоа да не се загрозени животите на лугето и безбеднос-
та на објектите. 

Член 4 
Влезот во приодната просторија на магазинот не 

смее да биде во ходникот на главната влезна воздушна 
струја. 

Член 5 
Магазините се градат така што да бидат во непосред-

на врска со излезната воздушна струја и да бидат по нај-
краток пат споени со поблискиот огранот на свежа воз-
душна струја со помош на дупчотина или стеснет ходник, 
кои во случај на експлозија можат автоматски или од си-
гурно место да се затворат.. 

Ако врската на магазинот со свежа воздушна струја е 
преку дупчотина со пречник до 300 шш, доволно е дупчо-
тината да стои под прав агол на оската на магазинскиот 
приоден ходник. 

Ако магазинот е споен со свежа воздушна сЈтруја пре-
ку стеснет ходник, профилот на ходникот во правецот на 
излезната воздушна струја мора да биде најмалку за 20% 
поголем од профилот на ходникот од правецот на влезна-
та воздушна струја. 

Стеснуваењто во ходникот од огранокот на свежа 
воздушна струја мора да биде изведено во должина нај-
малку од 5 т , а површината на стеснетиот профил не смее 
да биде поголема од 2 т 2 . 

Член 6 
Приодниот ходник на магазин со две комори мора да 

биде најмалку двапати кршен прав агол, а за магазините 
со повеке од две комори - најмалку три пати кршен под 
прав агол, ао тоа што на преломите на ходникот да имаат 
3 т длабоки одбојни вдлабнатина на профилот на ходни-
кот за придушување на ударот во случај на експлозија. 

Член 7 
Магазините можат да се градат со две или повеке ко-

мори, спорд количината и видот на експлозивните сред-
ства, со тоа што посебно мораат да се предвидат комори 
за сместување на детонаторски каписли и електрични де-
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тонатори и простор за издавање на експлозивните сред-
ства. 

По потреба можат да се уредат и комори за бавного-
речки шталини, ка*о и простор за чување и минерските 
торби, машините за палење на мини, минерскиге инстру-
менти и приборот за минирање. 

Член 8 
Одделни комори мораат да бидат изградени така 

што нивната надолжна оска да е под прав агол спрема ос-
ката на пристапниот ходник, (од кој во коморите се влегу-
ва непосредно). Спрема секоја комора, на другата страна 
од пристапниот ходник во профилот на комората мора да 
биде изградена најмалку 3 ш длабока одбојна вдлабнати-
на. 

Во јамите со опасна јаглена прашина во одбојните 
вдлабнатини, што мораат да бидат длабоки 5 до 6 ш, како 
и во приодните ходници мораат да се предвидат водни 
брани или брани за сместување на камената прашина. 

Член 9 
Дебелината на ѕидот (целината) меѓу коморите се оп-

ределба со пресметка, врз основа на цврстината на мате-
ријалот на целината, но не може да биде помала од 6 т . 

Член 10 
Просториите на магазинот на експлозивни средства 

мораат да имаат слободна височина од најмалку 2,20 ш. 
Ако коморите на работната просторија за издавање 

на експлозивните средства и пристапните ходници се из-
градени во карпи кои н^ се цврсти или кои би можеле да се 
запалат, коморите на работната просторија за издавање 
на експлозивните средства и пристапните ходници до од-
далеченост од 10 т од коморите се иѕидуваат со несогор-
лив материјал (тули, бетон и ел.), а другите делови на ход-
никот можат да бидат подградени со'дрвен материјал пре-
мачкан со средства отпорни на огон. 

Подот на просторите во кои се сместуваат или изда-
ваат иниоијални средства за палење мора да биде рамен, 
од несогорлив материјал и не смее да испушта искри. 

Член И 
Главната магазинска врата се става пред првиот пре-

лом на приодниот ходник. Таа мора да биде железна, ре-
шеткаста и мора да се заклучува со две патентни брави. 
Може да се користи железна или дрвена врата опточена со 
лим, но со решеткаст отвор за вентилација. Главната ма-
газинска врата мора да се отвора одвнатре. 

Член 12 
Вратата па коморите мора да биде полна, со решетка 

за вентилација, еднократна што се отвора одвнатре и што 
се затвора со латентен катанец или со патентна брава. 

Во ист магазин, ист клуч не смее да отклучува две 
брави или два катании. 

И главната магазинска врата и вратата на коморите 
мораат точно да налегнуваат на својата рамка, така што 
кога се заклучени да не можат да се отворат со лост. 

Секоја комора мора да има само еден влез. Ако вен-
тилацијата се врши дијагонално преку коморите, вентила-
ционата врска на комората со вентилациониот ходник 
може да биде само преку дупчотина или дупка во ѕидот, 
затворена со јака железна решетка и од неа кон внатреш-
ната страна доволно одвоена со густа челична или слична 
мрежа. 

Член 13 
Вратите на вдлабнатините (нишите) во кои се сместе-

ни детонагорски каписли, електрични детонатори, бавно-
горечки и детснирачки штапини се изработуваат од желе-
зен лим дебел 3 шш, со дијагонално зајакнување од заваре-
ни прачки или од дрво обложено со челичен лим. 

Член 14 
Во коморите за сместување на експлозивни средства 

можат да се предвидат полици. 
Длабочината на по липите изнесува најмногу 1 т , 

сметајќи од секоја страна на пристапот на полицата. 

Член 15 
Во магазинот на експлозивни средства мора да се 

предвиди посебна комора со пулт за издавање на експло-
зивните средства. 

Член 16 
Магазини е за сместување на експлозивни средства 

мораат да се опремат со соодветни средства за гаснење на 
пожар. 

Член 17 
Магазините на експлозивни средства (ходниците и 

коморите) мораат да се проветруваат со проодна воздуш-
на струја или со посебен вентилатор со помош на ветрени 
цевки. 

Отворите за проветрување на коморите мораат да се 
приспособат така што пламенот да не може низ нив да из-
бие надвор, а отворите на влезовите во коморите за ини-
цијаторите на експлозија, да се осигуруваат со доволно 
густа мрежа така што да не може ништо да се вовлече или 
уфрли внатре. 

Член 18 
Во магазинот на експлозивни средства постојано ос-

ветление мора да биде инсталирано според одредбите на 
прописот за техничките нормативи за електричните по-
стројки во рудниците со подземна експлозија и не смеат 
да се инсталираат никакви други електрични уреди. Во ко-
морите со електрични детонатори постојана светлост се 
инсталира само над влезот. 

Член 19 
Шинската врска меѓу делот на колосекот во магази-

нот и делот на колосекот надвор од магазинот, како и ме-
талните врски на делот од инсталацијата во магазинот, и 
надвор од него, мораат да бидат прекинати така што ски-
тачите струи да не можат да се пренесат на делот од ко-
лосекот во магазинот. 

III. УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ПОМОШНИ СКЛАДО-
ВИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 

Член 20 
Помошните складови со садови за сместување на ек-

сплозивни смеси, од кои со цевки пневматски се транспор-
тира смесата до местото за употреба, мораат посебно да 
се изградат и во нив не можат да се сместат други експло-
зиви и експлозивни средства. 

Член 21 
Помошниот склад има комора или вдлабнатина за 

експлозив и претпростор во кој се наоѓа вдлабнатината за 
детонаторски каписли односно електрични детонатори, 
што е оддалечена најмалку 6 т од комората и вдлабнати-
ните за експлозив и чија оска е под прав агол во однос на 
оската на претпросторот. 

Наспроти комората и вдлабнатината со експлозив 
мора да постои одбојна вдлабнатина. 

Во претпросторот се влегува непосредно од пристап-
ниот ходник. 

IV, УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ПРИРАЧЕН МАГАЗИН 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 

Член 22 
Пирачен магазин за сместување на експлозивни сред-

ства се изработува односно се поставува во ходник низ кој 
(редовно) не поминуваат луѓе, на место кое од најблиско-
то работилиште е оддалечено најмалку 30 т . 

Прирачниот магазин за сместување на експлозивни 
средства мера да се наоѓа на суво место на кое нема поза-
ва на јамски притисок ниту опасност од урнување односно 
паѓање на материјалот. 

Член 23 
Посебно мора да се изработи прирачен магазин за 

сместување на експлозиви, а посебно за сместување на де-
тонаторски каписли односно електрични детонатори на 
меѓусеоно растојание од најмалку 6 т . 
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Прирачниот магазин што е изработен во вид на 
вдлабнатина мора да биде изработен како железен орман 
обложен со дрво. Орманот мора да се заклучува. 

{^длабнатината мора да биде изградена во цврст ма-
теријал (карпа или минерална суровина) во бокот на ход-
никот, по правило во излезната воздушна струја или во 
нејзината близина, на местото заштитено со јамска под-
града. 

Вратата на орманот мора да биде изградена од лим 
дебел најмалку 3 шгп и така изведена да не може да се от-
вори. 

Под орманот определен за сместување на детонатор-
ските каписли мора да биде поставена манипулациона ма-
са или полица (пулт) обложена со еластичен материјал. 
На подот под орманот односно масата мора да биде про-
с т е н а гумена простирка или подот до е изработен од не-
согорлив материјал кој не испушта искри. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-93/2 
5 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

137. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/81 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни конта во 

контниот план за организациите на здружен труд 
^Службен лист на СФРЈ", бр. 6/85, 7/86, 17/87 и 62/87) во 
член 5 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и на конто-
то 900 - Деловен фонд, дел од пресметаната амортизација 
кој се однесува на основните средства што се отпишани во 
целост". 

Член 2 
Во член 12 став 6 по зборот: „истекол" се додаваат 

зборовите: „како и побарувањата со чија наплата не се ут-
врдува вкупниот приход а кои не се наплатени во рок од 
60 дена од денот на втасаноста". 

По став 11 се додава нов став 12 кој гласи: 
„На контото 096 на посебно аналитичко конто се ис-

кажува делот од непокриената загуба што настанал по ос-
нов на искористените средства за потребите на домување 
од привремено распоредениот чист доход за тие потреби 
според периодичните пресметки." 

Досегашните ст. 12 до 18 стануваат ст. 13 до 19. 

Член 3 
Во член 22 став 3 по зборовите: „се искажуваат и" се 

додаваат зборовите: непокриените ревалоризациони рас-
ходи што се надоместуваат во наредната година во сог-
ласност со член 28 став 9 од Законот за вкупниот приход". 

Член 4 
Во член 32 став 3 по зборовите: „се искажуваат" се 

додаваат збоорвите: „ревалорзиационата резерва и". 
Во став 17 на крајот се додава следната реченица: 

„Меѓусебено затворање на контата 190 и 290 се врши по 
внесувањето на податоците од тие конта во образецот Би-
ланс на успехот." 

Член 5 
Во член 37 по став 10 се додава нов став 11, кој гласи: 
„Врз товар на контото 408, а во корист на контото 

966 - Други извори се книжи издвојувањето на средства за 
репродукција на шумите." 

Досегашниот став И станува став 12. 

Член 6 
По член 886 се додава член 88в, кој гласи: 

„Член 88в • 
Организацијата на здружен труд при изработката на 

завршната сметка за 1987 година, од делот на доходот 
што може да го користи за надоместување на обврските 
од доходот кои зависат од големината на остварениот до-
ход односно врз товар на контото 890 ги надоместува тие 
обврски што ги пресметала односно платила за периодот 
јануари-јуни 1987 година, а најмногу до износот на тие об-
врски што ќе ги утврди за 1987 година." 

Член 7 
Организацијата на здружен труд што ќе одлучи пози-

тивните курсни разлики по кредитите и другите пласмани 
кои со состојба на 31 декември 1986 година биле времен-
ски разграничени и понатаму да ги разграничува во сог-
ласност со член 128а од Законт за вкупниот приход, изно-
сот на тие курсни разлики ќе го книжи врз товар на конто-
то 290 (со метода на црвено сторно), а во корист на конто-
то 293. 

Член 8 
Овој правилник ќе се применува и врз изработката на 

завршната смета за 1987 година. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-943/1 
5 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

138. 
Врз основа на член 57 став 6 од Законот за книговод-

ството („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/86 и 53/85), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА 
НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ ЗБИ-
РЕН БИЛАНС НА УСПЕХОТ И КОНСОЛИДИРАН БИ-

ЛАНС НА УСПЕХОТ 
Член 1 

Во Правилникот за содржината на одделните пози-
ции во Обрасците Збирен биланс на успехот и Консолиди-
ран биланс на успехот („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/86) 
во член 6 точ. 1 до 9 се менуваат и гласат: 

„1) под реден број I го внесува износот од реден број 
83 на збирниот биланс на успехот, намален за износот на 
вкупниот приход што е остварен во меѓусебните односи 
на основните организации односно работните заедници во 
рамките на работната организација (член 4 точка 3); 

2) под реден број 2 го внесува износот од реден број 
57. на збирниот биланс на успехот, зголемен за ишосог од 
реден број 99 на збирниот биланс на успехот и намален за 
износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебни-
те односи на основните организации односно работите 
заедници во рамките на работната организација (член 4 
точка 3); 

3) под реден број 5 го внесува износот од реден број 
91 на збирниот биланс на успехот; 
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4) под реден број 6 го внесува износот од реден број 
92 на збирниот биланс на успехот; 

5) под реден број 8 го внесува износот од реден број 
136 на збирниот биланс на успехот намален за износот од 
реден број 99 на збирниот биланс на успехот; 

6) под реден број 9 го внесува износот од реден број 
140 намален за износот од реден број 99 на збирниот би-
ланс на успехот; 

7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 125 
до 133 на збирниот биланс на успехот; 

8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 146 
до 151 на збирниот биланс на успехот; 

9) под реден број 13 го внесува износот од реден број 
152 на збирниот биланс на успехот." 

Член 2 
Во член 9 тон. 1 до 9 се менуваат и гласат: 
„1) под реден број 1 го внесува износот од реден број 

83 на збирниот биланс на успехот на сложената организа-
ција на здружен труд (во натамошниот текст: збирен би-
ланс на успехот) намален за износот на вкупниот приход 
што е остварен во меѓусебните односи на основните орга-
низации, работните организации и работните заедници во 
составот на сложената организација; 

2) под реден број 2 го внесува износот од реден број 
57 на збирниот биланс на успехот, зголемен за износот од 
реден број 99 на збирниот биланс на успехот и намален за 
износот на вкупниот приход што е остварен во меѓусебни-
те односи на основните организации, работните организа-
ции и работните заедници во составот на сложената орга-
низација; 

3) под реден број 5 го внесува износот од реден број 
91 на збирниот биланс на успехот; 

4) под реден број 6 го внесува износот од реден број 
92 на збирниот биланс на успехот; 

5) под реден број 8 го внесува износот од реден број 
136 на збирниот биланс на успехот намален за износот од 
реден број 99 на збирниот биланс на успехот; 

6) под реден број 9 го внесува износот од реден број 
140 намален за износот под реден број 99 на збирниот би-
ланс на успехот; 

7) под реден број 11 го внесува износот од ред. бр. 125 
до 133 на збирниот биланс на успехот; 

8) под реден број 12 го внесува износот од ред. бр. 146 
до 151 на збирниот биланс на успехот; 

9) под реден број 13 го внесува износот од реден број 
152 на збирниот биланс на успехот." 

Член 3 
Овој правилник се применува и врз изработка на за-

вршната сметка за 1987 година. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-25/1 
5 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

139. 
Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 61/82 и 
71/86) на предлог од Народната банка на Југославија, во 
соработка со надлежните органи на републиките и на ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗА-
ЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА 
И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА 

ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради регулирање на порастот на паричната маса 

од точка 2 на Одлуката за целите и задачите на заедничка-

та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година (во натамошниот 
текст: Одлука за целите во 1988 година), порастот на при-
марната емисија во 1988 година се утврдува во вкупен из-
нос до 480.000,000.000 динари. 

2. Примарната емисија од точка 1 на оваа одлука ќе 
се користи: 

1) за давање кредити на банките заради поттикнува-
ње на насочувањето на кредитниот потенцијал на банките 
за селективно кредитирање на најприоритетните намени 
од точка 4 на Одлуката за целите во 1988 година; 

2) за купување на краткорочни преносливи хартии од 
вредност што ги издаваа^ организациите на здружен труд 
во областа на стопанството или нивните интерни банки по 
работите на купопродажба на стоки и вршење на услуги 
во Југославија и за давање кредити на банките врз основа 
на тие хартии во смисла на точка 6 од Одлуката за целите 
во 1988 година; 

3) за кредитирање на банките кои им дале кредити на 
граѓани врз основа на дефинитивна продажба на девизи од 
нивните девизни сметки и девизни штедни влогови за на-
мените од точка 10 на Одлуката за целите во 1988 година; 

4) за кредитирање на намените што се утврдени со со-
јузни закони. 

3. Пласманите од примарната емисија за намените од 
точка 2 одредби под 1 и 2 на Одлуката ќе се користат во 
височина, на начин и под условите што ќе ги утврди На-
родната банка на Југославија, со прописите донесени врз 
основа на чл. 19, 20, 20а, 21 и 32 од Законот за Народната 
банка на Југославија. 

При пропишувањето на условите за користење на 
пласманите од примарна емисија, Народната банка на Ју-
гославија ќе обезбеди пласманите од примарна емисија од 
страна на банките да се користат наменски заради оства-
рување на приоритетните цели и задачи на економската 
политика, а посебно: 

1) за кредитирање на извозот на стоки и услуги зара-
ди побрза наплата на побарувањата по основ на извршен 
извоз на стоки и услуги; 

2) за кредитирање на производството и подготовката 
на стоки и услуги за извоз и производство на основни зем-
јоделски и прехранбени производи заради усогласување 
на роковите за користење на пласманите од примарна 
емисија со траењето на технолошкиот циклус на произ-
водството, односно со сезонските карактеристики на про-
изводството; 

3) за кредитирање на залихите на основни земјодел-
ски и прехранбени производи заради побрзо пренесување 
на кредитираните залихи од областа на производството 
во областа на прометот и порамномерно и постабилно 
снабдување на единствениот југословенски пазар. 

4. Кредитите од точка 2 одредба под 4 на оваа одлу-
ка, ќе им се даваат на банките во височина, на начин и под 
условите утврдени со сојузни закони и прописите донесе-
ни врз основа на тие закони, и тоа: 

1) за кредитирање на банките, преку народните банки 
на републиките и на народните банки на автономните по-
краини, врз основа на депонираните девизи на граѓаните и 
странски физички лица, ефективно положени на нивните 
девизни сметки, односно девизни штедни влогови кај тие 
банки, во височина на динарската противвредност на 
ефективно депонираните девизи на граѓаните кај Народна 
та банка на Југославија, утврдени вз основа на прописите 
од член 103 на Законот за девизното работење („Службет 
лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 3/88); 

2) за кредитирање на износот на ненаплатената ди 
царска противвредност по основ на задолжување на феде 
рацијата во смисла на член 5 став 2 од Законот за начинот 
и условите на извршување на обврските по кредитите ш 
меѓународните финансиски организации за кои федерацн 
јата дала гаранција или супергаранција и кредитите од ме 
ѓудржавните спогодби („Службен лист на СФРЈ", бр 
43/86); 

3) за давање аванс на овластените банки, преку на 
родните банки на републиките и народните банки на авто 
номните покраини, за вршење на менувачки работи, вр 
основа на член 10 од Законот за вршење на менувачки ра 
боти и промет на ефективни странски пари во Југославиј; 
(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 61/82 и 40/84) и прописит 
донесени врз основа на тој закон. % 

Заради користење на примарната емисија за намени 
те од став 1 одредба под 2 на оваа точка Службата на ог 

I 
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штественото книговодство на Југославија, на барање од 
Народната банка на Југославија, по истекот на рокот од 
60 дена од денот на извршеното плаќање спрема стран-
ство, ненаплатениот износ на динарската противвредност 
ќе го пренесе од сметката на буџетот на федерацијата во 
корист на Народната банка на Југославија. 

Давањето аванс на банките за вршење на менувачки 
работи, во смисла на став 1 одредба под 3 на оваа точка, 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ќе го усогласуваат со обемот на 
ефективно откупените странски пари, и со нивното прене-
сување на Народната банка на Југославија, Заради корис-
тење на авансот во функција на зголемување на девизните 
резерви на Народната банка на Југославија, Народната 
банка на Југославија износот на динарската противвред-
ност на ненавремено пренесените девизи откупени по ос-
нов на менувачки работи ќе наплати од банките камата во 
висина на ексонтната стапка зголемена за 50% во смисла 
на Одлуката за каматните стапки на пласманите од при-
марната емисија и на другите побарувања на Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87). 

5. Народната банка на Југославија, народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини, со мерките на претходна и дополнителна контрола, 
ќе обезбедат пласманите од примарната емисија од страна 
на банките и другите корисници да се користат наменски. 

Банките се должни, во смисла на член 15 од Законот 
за основите на банкарскиот и кредитниот систем 
(„Службен лист на СФРЈ", 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 
65/87), да ја контролираат наменската употреба на даде-
ните кредити и на другите пласмани кај корисниците на 
кредити и, во согласност со прописите, да преземаат мер-
ки спрема корисниците кои ненаменски ги користат сред-
ствата на дадените кредити и на другите пласмани. 

6. Народната банка на Југославија може во 1988 годи-
на да пропише задолжителна резерва на сите видови депо-
зити и на другите средства на банките и другите финанси-
ски организации, како и на порастот на динарските креди-
ти и на другите пласмани на банките над определеното 
ниво, и тоа во висина до 25% од состојбата на одделните 
видови депозити и другите средства на банките и другите 
финансиски организации, односно од порастот на оддел-
ните видови кредити и другите пласмани на банките над 
определеното ниво. 

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

Е. п. бр. 25 
11 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател 

Јанез Земљарич е. р. 

140. 
Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член бб став 2 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86) 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕ-

ЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порас-

тот на кредитите и другите пласмани на банките над опре-
деленото ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87 и 10/88), во точка 4 по ставот 4 се додава нов 
став 5, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 4 од оваа точка 
банките можат да го повлечат делот од издвоената за-
должителна резерва што е пресметан на порастот на кре-
дитите за општествено организирано производство на: 
пченка, маслодајни култури (освен маслена репка), шеќер-
на репка, оризова арпа и тутун) остварен во 1987 година, а 
што до 31 декември 1987 година банките не можеле да го 

наплатат поради штетите од елементарни непогоди наста-
нати во 1987 година (суша, град, бурен ветар), под услов 
надлежниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина да ги верификувал податоците за износите на 
тие штети кај крајните корисници на кредити. Со налогот 
за зголемување на тој дел на задолжителната резерва бан-
ките ќе достават нова пресметка на задолжителната резер-
ва според остварениот пораст на пласманите на банките 
во периодот од 1 јануари до 31 декември 1981 година од 
кого е исклучена состојбата на кредитите дадени за наве-
дените намени, а до износот што го верификувал над-
лежниот орган во републиката односно во автономната 
покраина". 

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

О. бр. 14 
10 февруари 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменикот на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

141. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршување на 

Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/88), сојузниот секретар за финансии изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗА-
НИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕ-
НИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА 

ЛИЦА ВО 1988 ГОДИНА 
1. На организацијата на здружен труд што се занима-

ва со превоз на патници во јавниот сообраќај (во ната-
мошниот текст: сообраќајна организација), во 1988 година 
и се исплаќа надомест за извршените превози на лица кои, 
врз основа на сојузни закони, имаат право на бесплатно 
односно повластено возење во патничкиот сообраќај, со 
поднесување барање за исплата на тој надомест. Барањето 
се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено по-
властеното возење. 

Барањето за исплата на надоместот сообраќајната 
организација го поднесува до службата за општествено 
книговодство кај која има жиро-сметка. 

2. Кон барањето за исплата на надоместот сообраќај-
ната организација прилага, во два примерока, преглед на 
извршените повластени возења, составен врз основа на из-
дадените возни исправи (билети) за повластено возење. 

Прегледот на извршените повластени возења од став 
1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ, кој е соста-
вен дел на оваа наредба. 

3. Кога службата за општествено книговодство од 
точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката 
во прегледот на извршените повластени возења е исправ-
на, а барањето за исплата на надоместот основано, и з о с -
тавува налог со кој се одобрува износот на надоместот во 
корист на жиро-сметката на сообраќајната организција, а 
врз товар на сметката 60811-630-112 - жиро-сметка за из-
вршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година, по-
зиција 460 - Средства за покритие на трошоците за по-
властено возење во патничкиот сообраќај. 

4. Еден примерок на прегледот на извршените по-
властени возења од точка 2 став 1 на оваа наредба, заедно 
со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата за оп-
штествено книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба 
и го доставува на Службата за општествено книговодство 
на Југославија, која, врз основа на тој преглед и налог, и 
ги дозначува средствата на сообраќајната организација. 

Службата за општествено книговодство на Југосла-
вија води евиденција за надоместите исплатени во пре-
тходниот месец, по гранки на сообраќајот и категории на 
корисници на повластици, според Образецот ПВ. 
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5. За исплата на надоместот за повластено возење на 
југословенските железници, Заедницата на југословенски-
те железници поднесува заедничко барање за сите желез-
нички транспортни организации на здружен труд, кон кое 
прилага месечен преглед на извршените повластени возе-
ња според Образецот ПВ. 

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надо-
местот за бесплатен превоз на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерација-
та, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите 
на Сојузниот извршен совет, и се исплаќа на Заедницата 
на Југословенските железници за сите железнички тран-
спортни организации на здружен труд во паушален износ. 
Височината на тој надомест се утврдува со договор што 
• 1 клучуваат претседателот на Сојузниот комитет за со-

обраќај и врски и претставник на Заедницата на југосло-
венските железници, врз основа на бројот на корисниците 
на повластици, проценетиот број на патувања, проценети-
от просечен превозен пат и износот на редовната цена на 
возниот билет на просечниот превозен пат за едно патува-
ње во 1988 година. 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Број: 7-1115/1-88 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

Образец ПВ 

142. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за обезбедува-

ње средства за регрес на дел од камати на кредитите за на-
мените во рамките на селективната програма во зејмодел-
ството, користени во второто полугодие на 1986 година, 
во 1987 и во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/86, 71/86 и 3/88) претседателот на Сојузниот комитет 
за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС ПО ОСНОВ НА КА-
МАТИ НА КРЕДИТИТЕ ЗА НАМЕНИТЕ ВО РАМКИТЕ 
НА СЕЛЕКТИВНАТА ПРОГРАМА ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО, КОРИСТЕНИ ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ 

НА 1986 ГОДИНА, ВО 1987 И ВО 1988 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд и организациите 

за стоковни резерви на општествено-политичките заедни-

ци од член 3 на Законот за обезбедување средства за рег-
рес на дел од камати на кредитите за намените во рамките 
на селективната програма во земјоделството, користени 
во второто полугодие на 1986 година, во 1987 и во 1988 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/86, 71/86 и 3/88) 
(во натамошниот текст: Законот), заради остварување на 
правото на регрес на дел од камати на кредитите во смис-
ла на чл. 1 и 2 од Законот, кон барањето за исплата на рег-
рес, поднесуваат до надлежната служба на општественото 
книговодство пресметка на регресот што ја заверила бан-
ката кај која тие организации користат кредит. 

2. Организациите на здружен труд од член 3 на Зако-
нот вршат пресметка на регресот на образецот ПРЗ (во на-
тамошниот текст: Пресметка на регресот), кој е составен 
дел на ова упатство. 

Пресметката на регресот содржи податоци за секој 
корисник на кредит, по намени во рамките на селективна-
та програма во земјоделството, и тоа: 

1) реден број; 
2) број на договорот за кредит; 
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3) намена на кредитот; 
4) износ на пресметаната камата; 
5) височина на регресот во процентите од член 2 ст. 1 

и 2 на Законот; 
6) износ на пресметаниот регрес. 
3. Пресметката на регресот се составува во три при-

мерока и се доставува до надлежната служба на општес-
твеното книговодство. Надлежната служба на општестве-
ното книговодство еден заверен примерок и враќа на орга-
низацијата на здружен труд, а еден задржува. Третиот 
примерок од пресметката на регресот надлежната служба 
на општественото книговодство го доставува, заедно со 
налогот за исплата, до Службата на општественото книго-
водство, филијала Нов Белград, која пресметката на рег-
ресот ја доставува до Сојузниот комитет за земјоделство 
н^ истиот ден кога ќе изврши исплата од сметката на Со-
јузниот комитет за земјоделство. 

4. Со денот на влегувањето на ова упатство во сила 
престанува да важи Упатството за потребната документа-
ција за остварување на правото на регрес по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на селективна-
та програма во зејмоделството, користени во второто по-
лугодие на 1986 година и во 1987 година („Службен лист 
на С Ф Р Ј , бр. 2/87). 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во ..Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 807/а 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 99 
СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Уставниот суд на Југославија, со решение У број 
206/86 од 9 декември 1986 година, поведе постапка за оце-
нување на уставноста на член 99 став 4 од Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/82, 77/82 и 75/85) и ре-
шението му го достави на Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на одговор. 

Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на седницата на Сојузниот собор 
одржана на 14 и 15 мај 1987 година, утврди одговор на ре-
шението за поведување постапка во кој го изнесе мислење-
то дека одредбата на член 99 став 4 од Законот за основни-
те права од пензиското и инвалидското осигурување е сог-
ласна со Уставот на СФРЈ, но дека постои потреба, при 
измените и дополненијата на Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, во соработка 
со собранијата на републиките и на автономните покраи-
ни, да се разгледа можноста да се отстранат разликите во 
поглед на условите за стекнување на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување под кои права од пензис-
кото и инвалидското осигурување можат да стекнат лица-
та кои имале својство на осигуреник по 1 јануари 1965 
година. 

2. Со член 99 став 1 од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот 
текст: Законот за основните права) е пропишано дека ли-
цата кои по 1 јули 1983 година нема да имаат својство на 
осигуреник од чл. 18 до 20 на тој закон или тоа својство го 
немале врз основа на чл. 7 и 8 од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување од 1972 
година (..Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72, 18/76, 58/76 и 
74/80), по по тој основ својство на осигуреник имале по 1 
јануари 1965 година, правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување можат да ги остварат под условите ут-
врдени со Законот за основните права од 1982 година. 

Со одредбата од став 4 на член 99 од Законот за ос-
новните права е пропишано дека лицата кои по 1 јули 
1933 година не ќе имаат својство на осигуреник, а тоа свој-

ство го немале ни по 1 јануари 1965 година, правата од 
пензиското и инвалидското осигурување можат да ги ос-
тварат под условите утврдени со закон, ако својството на 
осигуреник го имале според прописите што важеле до 1 ја-
нуари 1965 година. Под условите утврдени со закон, пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување можат да 
ги остварат и членовите на семејствата на тие лица и чле-
новите на семејствата на корисниците на пензија според 
поранешните прописи. 

3. Според член 99 од Законот за основните права, ли-
цата кои по 1 јули 1983 година нема да имаат својство на 
осигуреник, правата од пензиското и инвалидското осигу-
рување не ги остваруваат под исти услови. Имено, лицата 
кои својството на осигуреник го имале по 1 јануари 1965 
година ги остваруваат тие права под условите утврдени со 
Законот за основните права, а лицата кои својството на 
осигуреник го имале според прописите што важел до 1 ја-
нуари 1965 година - под условите утврдени со закон, што 
во овој случај значи под условите утврдени со законот на 
републиката односно со законот на автономната покраи-
на. Според тоа, лицата кои по 1 јануари 1965 година нема-
ле својство на осигуреник, како и членовите на семејства-
та на тие лица и членовите на семејствата на корисниците 
на пензии според поранешните прописи, правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување можат да ги оства-
рат само под условите утврдени со законот на република-
та односно со законот на автономната покраина, што 
можат да бидат поповолни или понеповолни од условите 
утврдени со Законот за основните права. Со законите на 
некои републики односно автономни покраини, донесени 
во смисла на член 99 став 4 од Законот за основните права, 
се утврдени условите под кои со правата од пензиското и 
инвалидското осигурување се здобиваат лицата од таа од-
редба на Законот за основните права што се понеповолни 
од условите под кои се здобиваат со правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување утврдени со чл. 21 и 44 од 
Законот за основните права. 

Со член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено дека федерацијата, преку сојузните органи, ги уре-
дува основните права на работните луѓе заради обезбеду-
вање на нивната социјална сигурност и солидарност. Пра-
вото на старосна односно правото на семејна пензија, спо-
ред член 17 од Законот за основните права, е основно пра-
во од пензиското и инвалидското осигурување. Правото и 
должноста на федерацијата, во смисла на наведената од-
редба од Уставот на СФРЈ, да ги уредува основните права 
на работните луѓе заради обезбедување на нивната соци-
јална сигурност и солидарност, според сфаќањето на Ус-
тавниот суд, претпоставува условите за остварување на 
основните права што ги уредува федерацијата, да се ут-
врдуваат со сојузен закон, а не со закон на републиката од-
носно со закон на автономната покраина. Со пропишува-
њето на условите за остварување на основните права што 
ги уредува федерацијата да можат да се утврдуваат со за-
кон на републиката односно со закон на автономната по-
краина, не само што не се остварува должноста на федера-
цијата таа да ги уредува основните права, туку со таквото 
уредување на основните права односно со упатување на 
условите утврдени со закон на републиката и автономна-
та покраина, може да се случи едно основно право што го 
утврдува сојузниот закон, да не може да се оствари поради 
понеповолните услови утврдени со републичкиот односно 
покраинскиот закон за остварување на тоа право. Со доне-
сувањето на републичките и покраинските закони за пен-
зиското и инвалидското осигурување тоа и се случи, па из-
весен број лица од член 99 став 4 на Законот за основните 
права не можат да ги остварат правата од пензиското и 
инвалидското осигурување, иако ги исполнуваат условите 
за остварување на тие права, утврдени со сојузниот закон. 

Од сето изложено произлегува дека лицата кои свој-
ството на осигуреник го немале по 1 јануари 1965 година 
не можат да ги остварат правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување иако ги исполнуваат условите за оства-
рување на тие права, утврдени со соодветните одредби на 
Законот за основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, бидејќи за тие лица со законите на републи-
ките односно на автономните покраини се утврдени поне-
поволни услови за остварување на правата од пензиското 
и инвалидското осигурување од условите што се утврдени 
со Законот за основните права. Така на извесен број од тие 
лица им е оневозможено да ги остварат основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување под исти усло-
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ви под кои тие права ги остваруваат лицата од став 1 на 
член 99 од Законот за основните права, односно лицата 
кои имаат својство на осигуреник по 1 јули 1983 година. 
Со таквото уредување на правата на лицата од член 99 
став 4 на Законот за основните права, тие лица, по оцена-
та на Уставниот суд на Југославија, се ставаат во нерам-
ноправна положба во остварувањето на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување, како во однос на ли-
цата што својството на осигуреник го имале по 1 јануари 
1965 година, така и во однос на лицата кои сега имаат 
својство на осигуреник. Затоа, по оцената на Уставниот 
суд на Југославија, одредбата од член 99 став 4 на Законот 
за основните права не е согласна со одредбата на член 281 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и со начелата на тој ус-
тав за еднаквоста на граганите во правата и должностите 
и за неотугивоста на правата стечени по основ на трудот. 

4. Уставниот. суд на Југославија, на седницата 
одржана на 18 ноември 1987 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гла-
сови, донесе 

Одлука 
Одредбата од член 99 став 4 на Законот за основните 

права од пензиското и инвалидското осигурување не е сог-
ласна со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ке се објави во „Службен лист на СФРЈ". 
Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 

во следниот состав: претседател д-р Александар Фира> и 
судии: Божидар Булатовик, Димче Козаров, д-р Стана Гу-
кик-Делевик, Душан Штрбац, Вељко Марковик, Милован 
Бузаџик, м-р Крсте Чаловски и Милосав Стијовик. 

У-бр. 206/86 
18 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за испитување на индустриски и отпадни во-
ди, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 84/87 се по-
ткрала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВНЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТ-

ПАДНИ ВОДИ 
Во Правилникот за југословенските стандарди за ис-

питување на индустриски и отпадни води во член 1 одред-
ба под 4 наместо зборот: „јонски" треба да стои зборот: 
„анјонски". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 27 
јаиуари 1988 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К АЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за пројавена лична храброст при извршувањето на 
доверени задачи 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Агановић Хасиба Есад; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Фалаџић Боже Радосав, Млинаревић Тимотија Ђо-
рђе, Сарић Абида Зајко, Шошић Стипе Владо, Терзић 
Славка Маринко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Маглајлија Рашида Исмет, Смаилагић Ахмета Мах-

муд; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бавчић Азиза Ханефија, Благојевић-Давидовић Ду-

шана Радојка, Џемиџић Мустафе Арслан, Фазлагић Ибра-
хима Фахрудин, Хаџихасановић Фехима Ћамил, Херћино-
вић Ризаха Џевад, Иковић Абида Тарик, Јусуфспахић Еју-
па Шериф, Карахасановић Ибрахима Изет, Лубура Алексе 
Ристо, Мајсторовић Боже Илија, Миличевић Витка Арсо, 
Милошевић Марка Чедо, Милошевић-Јовичић Љубоје 
Драгослава, Пањета Суљо Авдо, Папац Спасоје Перо, Ра-
јак-Корљан Раде Злата, Скалоња Латифа Бехрем, Тутње-
вић Ђорђа Милутин, Вишњић Шефка Мухарем, Врдољак 
Јосипа Јосип, Живојевић Хрустема Узеир; 

- за покажана лична храброст во спасувањето на чо-
вечки животи 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Ватреш Абдулаха Мујо; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Агић Хасана Суљо, Анђић Душана Мимчило, Бабић 

Стојана Перо, Батас Душана Гојко, Борић Хасана Мир-
сад, Дропулић-Видовић Богдана Љиљана, Глуховић Бош-
ка Петар, Јовановић-Милидраг Марка Мирјана,Кукобат 
Светозара Слободан, Курто-Зећо ИбрахимаСубхија, Ми-
лановић Обрена Никола, Николић Рафаела Звонко, Петро-
вић Анте Сипан, Подумљак Мује Мујо, Репац Ђуре Мир-
ко, Стамболић Шабана Омер, Шиљ Цвјетка Славко, Ваша-
лић Ратка Владимир, Ватреш Шећана Јусуф, Вуковић Сте-
вана Борислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Абаз Хамида Фахрудин, Бјелица Срете Миомир, 

Бошњак Душана Здравко, Чота Мије Анто, Ћустовић Му-
ниба Мунир, Дивјан Мује Мустафа, Дубљевић-Вићентије-
вић Радуна Сретена, Дураковић Расима Незир, Ибраковић 
Кемала Кемал, Јапалак Салке Ахмед, Јашаревић Наила 
Осман, Југовић Лазара Драго, Кљајић Милоша Чедо, Ко-
лар Лазара Милан, Ковач Ибре Мушан, Козина Рафе 
Жељко, Крстовић Светка Радиславка,Лазендић Миле Пе-
ро, Лелек Гојка Марјан, Лукић-Љевак Стјепана Луца, Лу-
кић Миће Митар, Макитан Млађен Анђелко, Марић Неђе 
Цвијетин, Марковић Миладина Раденко, Мартиновић 
Фрање Драго, Месиховић Мухамеда Сабит, Мичић Мла-
ђена Стјепан, Мишур Мирка Мирослав, Нуркић Химзо 
Сеад, Паповић Незира Ферид, Скула Мехе Алија, Стојчи-
новић Василија Милан, Станишић Богдана Бранислав, 
Шеховић Ахмеда Златан, Тимарац Милана Јово, Томић 
Боже Томислав, Турчиновић Мухарема Мухамед; 

Бр. 28 
24 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Сииаи Хасаии, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистич^а Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Калуђеровић Мила Марко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Дробњак Млађена Милош, Мучалица Милоша Иво, 
Самарџић Душана Радосав, Шљиванчанин Марка Обрад, 
Вучетовић Рустема Шпандо; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђаловић Илије Драгољуб, Перуновић Обрена Милан, 

Раичевић Михаила Миливоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакић Милоша Рајко, Додеровић Групаја Милорад, 

Мијовић Андрије Васко, Николић Обрена Војиславка, Ра-
доњић Божа Томислав, Радовић Михаила Љубомир, Радо-
вић Машана Мишо, Тановић Рака Зоран; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Кнежевић Милинка Грујица, Лабан Богдана Слобо-

дан, Медојевић Миленка Љубомир, Меховић Алије Фехо, 
Минић Јована Раденко, Павићевић Срета Драгољуб; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бабуња Милоша Милић, Чиндрак Аљо Фаик, Грбо-

вић Хамо Авдија, Јокић Веселина Миодраг, Петровић 
Блажа Бранко, Симовић Радоја Вељко, Шћекић Радоја Ву-
кота, Шћепановић Станка Будимир; 
Бр. 29 
27 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

У К АЗ 
П РЕТС ЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба На земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стојовић Јагоша Ананије, Чорак Ивана Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Делић Раде Бошко, Цвјетичанин Дане Јово, Гавран 
Јуре Петар, Иветић Ивана Лино, Иветић Антона Милан, 
Камбер Шиме Петар, Кључарић Фрањо Фрањо, Лукић Јо-
зе Паво, Мамић Мирка Јуре, Мамут Томо Маријан, Новак 
Фрање Јарослав, Новак Игнац Зденко, Орлић Душана Јан-
ко, Шарић Војина Танасије, Вујновић Павла Богдан, Вуко-
вић Мате Марко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радаковић Николе Никола; 

- за особени заслуги и постигкати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Анић Петра Беригој, Врањеш Ивана Ратомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕ-БРЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Саве Марко, Бајсић Мије Алојз, Бакота-Кива-

рић Јуре Катица, Батричевић Ђуре Раде, Беатовић Лазара 
Слободан, Беце Илије Давид, Бодеграјац Косте Здравко, 
Босиљков Илије Јосип, Бранковић Ћире Јово, Бузаџић-Бу-
дисављевић Тодора Недељко, Центинић Франко Иван, 
Цоић Драгана Драгомир, Гајић Јово Љубо, Хуф Стјепана 
Јарослав, Ињац Спасоја Дмитар, Кезан Душана Драган, ^ 
Кртинић Николе Мирко, Кукић Петра Станко, Маџарац 
Душана Драган, Миоковић Милана Милан, Морић Мила-
на Јошко, Мујакић Сејде Хасан, Орешчанин Милоша Ми-
ланко, Павић Боже Милан, Петровић Јанка Ђуро, Сачић 
Филипа Антун, Стојановић Симе Стево, Шарић Антона 
Бранко, Тонковић Дане Евелин, Вишњић Ђуро Ђорђе, Во-
ук Станка Станко, Вранић Анте Душан, Вргоч Томо Анте, 
Вулетић Милића Миле, Зорић Николе Дмитар, Жигмунд 
Павао Стјепан, Живковић Петра Ђуро; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бижић Вукашина Никола, Бубле Винка Неиад, Буб-

лић Фрање Тугомир, Будић Филипа Бранко, Бркљачић 
Марка Жељко, Ћасић Милана Бранко, Дујмић Филипа 
Невен, Кушета Пашка Илија, Меглић Звонка Милан, Ми-
јач Боже Крешимир, Опсеница-Гардилчић Ивана Ена, 
Петрановић Ивана Милан, Стричевић Јуре Звонко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бајић Милана Петар, Балентовић Винка Иван, Беш-

чец Фрање Бранко, Бијелић Владимира Раде, Благојевић 
Недељка Никола, Блажев-Билић Ивана Марија, Буквић 
Мате Антун, Бруић Симе Мићо, Чврљак-Зекан Јакова Ан-
кица, Дозет Петра Милан, Дупор Јована Кузма, Фицко 
Антуна Стјепан, Галић-Чехко Стјепана Мирјана, Галовић 
Боже Исо, Гашпар Мије Анте, Гргић-Ђукић Винка Иван-
ка, Хоџић Јусуфа Вејсил, Хрвачић Јураја Никола, Калинић 
Душана Стеван, Карамарковић-Дукановић Јанка Анка, 
Катић Ивана Мате, Кнежевић Јосипа Драган, Кнежевић 
Илије Душан, Кос Драгутина Владимир, Косановић Гојка 
Милан, Ковач Ивана Владо, Лукарева-Дакић Ђуро Нада, 
Љубичић Анте Горан, Малетић-Живковић Фрање Божица, 
Марковић Фрањо Мато, Марковић-Стефановић Миодрага 
Живка, Матуловић Јосипа Петрица, Маревић Мате Иви-
ца, Масловара Петра Ненад, Месарић-Милошевић Нико-
ле Нада, Мешин Мате Јосо, Михињач-Јанушевић Илиј« 
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Миланка, Његован Милана Јован, Парента Петра Свето-
зар, Павковић Драгана Стево, Перић Ивана Игор, Пле-
пел-Ћук Анте Ђина, Плештина Ивана Анте, Ранић-Тодо-
ровић Михајла Нада, Ребнћ Милете Љубица, Ребић Мари-
јана Јозо, Рисек Јанка Здравко, Ружичанин-Марас Јосипа 
Милка, Сиришчевић Петра Игор, Стишћек Стјепана 
'1ван, Шарић-Микас Јакова Марија, Шарић Уроша Срећ-
ко, Шепчић-Кесер Петра Ана, Шимичић Јосипа Јосип, 
Шљивар Глише Велимир, Шоргић Ђуре Владо, Штековић 
Живојина Станко, Топчић Томе Милан, Утробичић-Ерце-
говић Шиме Младенка, Валић Ивана Мијо, Виншћак То-
мо ЗдеНко, Внучец Славка Звонко, Вукшић Мипе Миле, Зе-
чевић Вукадина Синиша, Зеленбаба Петра Миливој, Зори-
ца Пашко Анте; 

Бр. 30 
27 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Сннан Хасани, с.р. 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИТАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичка изградба на земјага 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Прпа Лазара Вељко, Шпица Милуна Миодраг, Васић 
Деспота Јован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Шћепана Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамовић Радоша Драгутин, Веатовић Немање Ђо-

рђе, Буела Ференца Антун, Дамјановић Ђуро Драган, Из-
гарјан Веселина Иван, Јелача Душана Стеван, Јованић Јо-
вана Јован, Коледин Драгомира Перо, Лунг Владо Дра-
ган, Мајтан Павла Карло, Милановић Јове Иле, Мостар-
лић Анђелка Петар, Радановић Милорада Илија, Радић 
Марка Милорад, Релић Живка Небојша, Спасић Саве Ве-
личко, Сретков Милутина Лазар, Станковић Сојко Бори-
воје, Станојевић Љубомира Миодраг, Ширка Ане Самуел, 
Шулц Јожефа Јожеф, Тополчевић Јоце Јован, Валентик Са-
муела Самуел; 

- за пројавена лична храброст при извршувањето на 
доверени задачи 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Штрбац Мирка Зоран; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Чижик Јана Адам, Гавранић Славка Раде, Хусар Фе-

ренца Ференц, Јанић Ивана Драган, Јованов Панте Иван-
ко, Каначки Славко Јован, Косановић Николе Милан, Кот 
Фетко Иван, Котарица Трајана Мугурел, Курко Антала 

Иштван, Лакићевић Влада Милан, Љубичић Вида Милан, 
Међедевић Милована Драгиша, Месарош Јожефа Шан-
дор, Миливојевић Богољуба Богосав, Огризовић Радивоја 
Ђорђе, Погрмић Драге Илија, Поповић Боже Милорад, 
Савић Велка Светозар, Серенчиш Фекета Мате Стипан, 
Станков Бранислава Јовица, Шарчевић Петра Иван, Шко-
рић Мирка Љубомир, Тодоровић Миодрага Здравко, То-
палски Радована Зоран, Трбовић Живка Станко, Вага Ан-
тала Атила, Владулов Вељка Милан, Вуковић Паје Антун; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Будаи Михаља Михаљ, Јошић Младена Бранко, Ку-

руц Мато Павле, Папић-Гаговић Радоја Анка, Пешић Пет-
ра Драгољуб, Петричевић Ђорђа Небојша, Станојевић-
-Исаков Панте Зора, Суканица Пере Михајло, Шаркези 
Иштвана Арпад, Узелац Јована Ратко, Ваш Кароља Ка-
рољ, Величковић-Береш Јосипа Босиљка, Живић Лазара 
Душан; 

Бр. 31 
24 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Милановић Илије Славко, Симић Драгомира Добри-

воје, Шофранац Шћепана Ђорђије; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђорђевић Станка Предраг, Комљен Петра Мирко, 
Милошевић Спасоја Петар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Дејановић-Ивановић Савка Јелена, Јовичић Томе др 
Слободан, Митррвић Радивоје Светозар; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Кнежевић Викосава Живојин, Кукобат Крстана Ради-

вој, Милановић Јована Александар, Милојевић Момира 
Томислав, Мојсовски Илије Драган, Влаисављевић Лазе 
Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Богдановић Рајка Милорад, Бојић Мирка Драган, Че-

мерикић Димитрије Велимир, Џапић Михаила Марко, Ђе-
довић Јове Илија, Ђорђевић Богомира Јовица, Ђорђевић-
-Прибић Будисава Светлана, Глођовић-Мирка Љубиша, 
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Глуховић-Видаковић Здравка Миланија, Гулин-Мајсторо-
вић Које Даница, Јанковић Петра Предраг, Јањуз-Димит-
ријевић Одисеја Томанија, Лакетић Милорада Слободан, 
Маринковић Драгослава Миливој, Менковић Благоја Ра-
домир, Милојевић Животе Светислав, Митровић Јеремије 
Милка, Николић Љубомира Драгутин, Нинчић Мила Ми-
лосав, Петровић Николе Ружица, Посавец Јосипа Влади-
мир, Рибић Јове Милорад, Смил>анић Драгомир Петар, 
Срдић Саве Жарко, Страшевски Илије Страше, Шукало 
Стојана Милован, вербич Јанка Саша, Вукадиновић Сими-
она Влајко, Вуковић Косте Божо, Живаљевић Здравка Ра-
доје; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Благојевић Николе Радиша, Мусић Авдурахмана Ос-

ман, Недељковић Нићифора Недељко, Радић Живана Ми-
лисав, Рудић Илије Бошко, Стојановска-Добросављевић 
Данила Милунка, Шарки Ћамила Фадил; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Игић Голуба Богдан, Јовановић Живојина Милорад, 

Кашиковић Илије Јован, Крстић Драгутина Радивоје, Ма-
риноски Душана Танче, Миливојеивћ бранка Нада, Ми-
шић Алојзија Владо, Нововић Добросава Велибор, Петко-
вић Богдана Данко, Полић Боже Стеван, Поповић Рада 
Добрила, Радусин Михајла Душан, Рајковић Слободана 
Сретен, Сариќ Драгољуба Душанка, Секулић Милана Ра-
домир, Семењук Штефана Иван, Симоновић Данила Ду-
шан, Смуђ Драгољуба Александар, Станковић Миладина 
Лепоје, Штулић-Мишковић Пере Мара, Тодоровић-Вуту-
ровић Рајка Марија, Томовић Миодрага Милован, Вука-
нац Мила Бошко, Зечевић Маријана Милош; 

Бр. 32 
6 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка $ од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за заслуги во развивањето и унапредувањето на де-

ловната соработка и пријателските односи међу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Кралство-
то Шведска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Hans Anders Ransing - директор на фирмата TETRA 
РАК INTERNATIONAL АВ - Lund, Шведска; 

Бр. 33 
23 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврснување-

то на соработка и пријателските односи међу Социјалист 
тичка Федеративна Република Југославија и Гана 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
1. Isaac Owusu Twum-Ampofo - извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Република Гана во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

Бр. 34 
27 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги и постигнати резултати во из-

градбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Институтот за примената математика и електрони-
ка; 

Бр. 35 
30 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на соработката и пријателските односи меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Обедине-
тите Држави на Мексико 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Francisco Lopez Camara - извонреден и оиолномош-
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тен амбасадор на Обединетите Држави на Мексико во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

Бр. 36 ' , 
4 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од. Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

Од сојузните органи и организации 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марковик Душана Светомир, Судар Михајла Зати-
бор; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
КостиЛ-ВујошевиЛ Душана Лепосава, Радмановив-

-ВојводиБ Јована Драгица, Симонови^ Живојина Славко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Боги&евив-Томашевив Милорада Милена, Будимкив 

Владимира Надежда; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод дваесетпетгодишнината до постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
омасовувањето на организацијата на гораните и придонес 
за ширење на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Сојузот на гораните на Босна и Херцеговина - Сарае-
во; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Куленовив Мухамеда Малик; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Каштела Ивана Слободан; 

Бр. 37 
6 мај 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

132. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на пресметување на рева-
лоризацијата на средствата 381 

133. Правилник за измена на Правилникот за југо-
словенските стандард за текстил — 381 

Правилник за измена на Правилникот за југосло-
венските стандарди за испитување на метали 381 

134. Правилник за измена на Правилникот за југо-
словенските стандарди за боксит 382 

135. Правилник за стручната подготовка, стручна-
та обука, испитите, дозволите и овластувањата 
на персоналот на службата за врски на контро-
лата на летањето 382 

136. Правилник за техничките нормативи при из-
градбата на јамски магазини за експлозивни 
средства во рудниците со подземна експлоата-
ција на минерални суровини 385 

137. Правилник за дополненија на Правилникот за 
содржината на одделни конта во контниот 
план за организациите на здружен труд 387 

138. Правилник за измени на Правилникот за 
содржаната на одделните позиции во обрасци-
те Збирен биланс на успехот и Консолидиран 
биланс на успехот 387 

139. Одлука за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика 
во 1988 година 388 

140. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на порастот на кредити-
те и другите пласмани на банките над опреде-
леното ниво во 1988 година 389 

141. Наредба за начинот на исплатување надомест 
на организациите на здружен труд што се зани-
маваат со превоз на патници за извршените 
бесплатни и повластени превози на лица во 
1988 година 389 

142. Упатство за потребната документација за ос-
тварување на правото на регрес по основ на ка-
мати на кредитите за намените во рамките на 
селективаната програма во земјоделството, ко-
ристени во второто полугодие на 1986 година, 
во 1987 и 1988 година 390 

Одлука за оценување на уставноста на член 99 став 
4 од Законот за основните права од пензиското 
и инвалидското осигурување 391 
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