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635. 
По повод разгледувањето на Извештајот за оствару-

вањето на Договорот за основите на заедничката земјиш-
на политика, на седниците на Одборот на Соборот на ре-
публиките и покраините за општествен план и развојна 
политика, одржани на 2 и 3 март и на 21 јули 1988 година, 
Комисијата на Собранието на СФРЈ за земјоделство, 
одржана на 20 април 1988 година, и на Одборот на Сојуз-
ниот собор за општествено-економски односи, одржана 
на 28 април 1988 година, како и на расправата на Соборот 
на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
одржана на седницата од 29 јули 1988 година, врз основа 
на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а во врска со чл. 116 и 211 од Де-
ловникот на Соборот на републиките и покраините на Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 29 јули 1988 година,' донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШНАТА ПОЛИТИКА 

Повикувајќи се на уставното начело за земјиштето 
како благо од општ интерес, а тргнувајќи од Договорот за 
основите на заедничката земјишна политика, Соборот на 
републиките и покраините на Собранието-на СФРЈ 

О ц е н у в а 
1. Со донесувањето на Договорот за основите на за-

едничката земјишна политика е создадена добра основа за 
поуспешно решавање на актуелните проблеми и за унап-
редување на заштитата и на користењето на земјоделско-
то земјиште. Собранијата на републиките и собранијата 
на автономните покраини со своите законодавни, плански 
и други активности изградија соодветни нормативни и 
други суштествени претпоставки за неговото остварува-
ње, со што позначајно е координирана и интензивирана 
вкупната активност врз спроведувањето на земјишната 
политика во сите општествено-политички заедници, иако 
се уште со мошне различни практични резултати. 

Соборот на републиките и покраините на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
укажува на тоа дека, и покрај постигнатите резултати, 
земјишната политика сепак не се остварува во согласност 
со определувањата од Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1986 до 1990 година, а со тоа и од Догово-
рот за основите на заедничката земјишна политика, пред 
се поради недоволната материјална поддршка во изработ-
ката и реализацијата на конкретните проекти и програми 
од областа на зачувувањето и користењето на земјодел-
ското земјиште. 

2. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја ги истакнува следните најважни проблеми што се проја-
вуваат во остварувањето на земјишната политика: 

- вкупните земјоделски површини постојано се нама-
луваат, а во текот на последните две и пол децении се на-
малени за над 5 на сто, односно од 15,0 на 14,2 милиони На 
или за околу 800.000 На. Промените на намената на земјо-
делското во неземјоделско земјиште имаат крупни нега-
тивни последици врз постојаното намалување на сеидбе-
ниге површини, забавениот растеж на земјоделското про-
изводство и неговото се поинтензивно трансформирање 

од производствено во потрошно благо. Ваквите процеси 
реално јд загрозуваат нашата инаку релативно оскудна 
земјишна основа. Инаку, Југославија спаѓа во редот на 
средно сиромашните држави во светот, бидејки располага 
со се на се 0,35 На обработливи површини по жител, а спо-
ред интензитетот на менувањето на намената на земјодел-
ското земјиште, нашата земја е меѓу првите во Европа; 

- прекумерното уситнување на поседите во индивиду-
алниот сектор и се поголемата парцелизација на земјодел-
ските површини во голема мера определуваат екстензивен 
карактер на земјоделското производство, ниска продук-
тивност на трудот високи трошоци на обработката и изос-
танување на специјализација во производството. Ваквото 
уситнување на поседите и парцелите кај нас е потполно 
спротивно на движењата во европските земји. Една од 
суштествените причини за ваквата состојба е неадекватно-
то право на наследување на земјиштето што се повеќе во-
ди во правец на пораст на земјосопствениците и на нама-
лување на бројот на земјоделците; 

- високо е апсолутното и релативното учество на не-
обработените ораници и угари. Необработените о р ^ и ц и 
и угари сега изнесуваат околу 630.000 На или една десетти-
на од вкупните оранични површини, што укажува на тоа 
дека станува збор за крупен и значаен проблем на сегаш-
ните и идните генерации; 

- минимално е учеството на одводнуваните и навод-
нуваните површини во вкупното земјоделско земјиште ка-
ко најсуштествена претпоставка за интензивирање на про-
изводството, измена на сеидбената структура и за поголе-
мо користење на генетскиот потенцијал на културните 
растенија во југословенското стопанство. Површините 

• под хидросистеми за наводнување се движат под 2 на сто, 
и тоа без суштествени промени во целиот повоен период; 

- на плавење или на поплави постојано се изложени 
поголеми површини најплодно земјоделско земјиште, при 
што делумно се штитат само околу една третина од вкуп-
ните обоаботливи п о в р ш и н и ^ Секоја година пороите и не-
уредените водени текови однесуваат големи количества 
плодно земјиште во речните текови и морињата; 

- квалитетот, богатството и плодноста на земјиште-
то се загрозени, исто така, со неадекватната употреба на 
хемиските средства, со загадувањето на земјиштето и на 
човековата околина и со несоодветните агротехнички мер-
ки. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја посебно оценува дека се уште не е изградена општестве-
ната свест за потребата од порационално управување со 
земјоделското земјиште, што има за последица низок сте-
пен на заштита, непланско и неадекватно користење на 
земјоделското земјиште и заостанување во преземањето 
на конзистентни и целосни мерки на земјишната полити-
ка. 

Тргнувајќи од дадените оцени и уставното начело де-
ка земјиштето е благо од општ интерес и, едновремено, ус-
лов, средство и предмет за работа во земјоделството и де-
ка има повеќекратно незаменлива улога, посебно за орга-
низацијата на современото земјоделско производство, Со-
борот на републиките и покраините на Собранието на 
СФРЈ 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Сите општествени субјекти, а особено учесниците 
на Договорот за основите на заедничката земјишна поли-
тика, координирано и интензивно да продолжат со негово-
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то натамошно остварување. Во врска со тоа, се истакнува 
потребата од поконкретна разработка на заеднички усвое-
ните определувања од областа на заштитата и користење-
то на земјоделското земјиште во соодветните планско-
-развојни и други документи заради што поуспешна реа-
лизација на оваа препорака. 

2. Дека, заради запирање на натамошниот процес на 
намалување на земјоделските, обработливите и оранични-
те поррпшки, како и заради создавање услови за нужен 
пресврт на овој процес во правец на зголемување на сите 
категории на земјоделско4 земјиште, е неопходно, земјиш-
ната политика и просторното планирање да станат соста-
вен дел на политиката на општествено-економскиот раз-
вој. Затоа е потребно во целата земја значително да се 
зголемат економските надомести за измена на намената 
на земјоделското земјиште, што ќе овозможи поправка на 
бонитетот на постојните и приспособување на новите зем-
јоделски површини за соодветни култури. Со овие и со 
други мерки, исто така, треба да се обезбедат мерки и ре-
шенија така што, врз основа на усвоените агрокарти на ре-
публиките и автономните покраини, најдобрите земјишта 
трајно да се запазат за земјоделско производство. 

3. Со исклучително општествено внимание да се при-
стапи кон решавање на енормно големата распарцелира-
ност на земјоделските површини, како најголем анахрони-
зам на нашето земјоделство. Пристапот кон овој проблем 
подразбира потемелно согледување на причините за оваа 
појава и преземање на соодветни мерки за зголемување и 
групирање на парцелите и поседите во согласност со сов-
ремените барања на аграрната економија. Затоа се намет-
нува потребата не само од поенергично запирање на ната-
мошниот процес на парцелизација, туку и вкрупнување на 
парцелите и поседите на индивидуалните земјоделски сто-
панства. Парцелизацијата на земјоделското земјиште тре-
ба да се запре како со новите законски решенија и соодвет-
ната даночна политика, така и со спроведувањето на про-
писот за забрана на раситнувањето на парцелите, со соод-
ветни измени на прописот за наследувањето што сега мно-
гу поттикнува и придонесува за уситнување на поседите. 
Исто така, неопходно е да се определиме за дестимулира-
ње на преминувањето на земјоделското земјиште во соп-
ственост на ^земјоделци, поинтензивно да ја продолжиме 
постапката за организирање на комасации и арондации, 
да отвораме процеси за концентрација на земјиштето и на 
тој начин да создаваме општествено-економски услови за 
создавање на економски оптимални земјоделски домаќин-
ства и општествени стопанства. 

4. Во сите републики и автономни покраини да се раз- * 
работат конкретни програми и проекти за постепено и 
економски осмислено приспособување на неработеното 
земјиште и угарите за соодветни култури и со тоа да се 
вклучат во производственото земјоделско благо. Заради 
реализација на оваа задача од посебен општествен инте-
рес, неопходно е да се предвидат и соодветни средства и 
мерки во рамките на општествените планови во републи-
ките и во автономните покраини. 

5. Да се согледаат причините за долгата стагнација и 
да се преземат мерки за зголемување на површините во 
системите за одводнување и наводнување. Соборот 
укажува на тоа дека капитално интензивните зафати од 
областа на одводнувањето и наводнувањето на земјиште-
то се суштествен услов за интензификација на земјодел-
ското производство. Со оглед на мошне ограничената ин-
вестициона способност на земјоделските организации на 
здружен труд и на постојната гранска и територијална 
имобилност на општествената акумулација, неопходно е, 
заради обезбедување средства за изградба и доградба на 
значајните хидросистеми, како што се Дунав-Тиса-Дунав 
и други, системски и институционално на ниво на земјата 
да се изнајдат адекватни решенија за финансирање на вак-
вите проекти од заеднички интерес за земјата во целост. 

6. Заштитата на земјиштето од ерозија, подземни и 
поплавни води да се врши по пат на озеленување, пошуму-
вање, изградба на акумулациони базени за прифаќање на 
поплавните води, со регулација и мелиоративни зафати. 
Изворите на средствата и мерките треба да се решаваат 
врз стабилна и трајна системска основа. 

Исто така, зачувувањето на квалитетот, богатството 
и плодноста на земјиштето треба да се заснова врз перма-
нентна контрола на овие својства, како и врз поголемата 
употреба на органските ѓубрива и многу порационалното 

користење на вештачките ѓубрива и на средствата за за-
штита на растенијата. Заштитата на земјиштето од зага-
дување со опасни материи и ревитализацијата на оштете-
ното земјиште треба наполно да се усогласат со политика-
та во областа на човековата средина и трајната заштита 
на земјиштето од агенсите со штетно дејство. 

7. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на учесниците на Договорот 
за основите на заедничката земјишна политика врз заед-
ничка основа посебно да ги уредат и следниве прашања од 
заеднички интерес. 

- утврдување на земјишниот максимум на неземјо-
делците и регулирањето на прашањата во врска со отуѓу-
вањето на земјиштето над пропишаниот максимум; 

- утврдувањето на единствени критериуми за опреде-
лување на земјишниот максимум на земјоделците во рид-
ско-планинското подрачје; 

- разработката на единствена методологија за ста-
тистичкото следење и постојаното следење на показатели-
те што се значајни за остварувањето на земјишната поли-
тика, што исто така треба да се опфати со Програмата за 
статистичките истражувања од интерес за целата земја; 

- подготовката на заеднички стручни основни за до-
несување на методологија за утврдување на бонитетот на 
земјиштето како основица, за рејонизација на земјоделско-
то земјиште. 

8. Остварувањето на договорените определувања на 
земјишната политика подразбира континуирано презема-
ње на комплексни мерки од страна на сите општествени 
субјекти, научно осмислени цроекти и поврзаност на мате-
ријалниот, научниот, технолошкиот, просторниот и аг-
рарниот развој. Заради тоа треба да се обезбедат и соод-
ветни извори на средства за финансирање и кредитирање 
на акциите во земјишната политика, со определено учес-
тво на бесповратни средства и поповолни рокови на от-
плата, зашто станува збор за создавање на услови за кон-
ституирање на ново производство. 

Соборот на републиките и покраините на Собрарие-
то на СФРЈ, исто така смета дека е неопходно насекаде да 
се пристапи кон интензивирање, односно поттикнување на 
акциите за поопштествување на земјиштето, не само со 
откуп, туку и со разни други видови, со едновремена оп-
штествена подршка на окрупнувањето на поседот на ин-
дивидуалните земјоделски домаќинства, и со тоа на созда-
вањето на нови услови за зголемување како на продуктив-
носта, така и на обемот на вкупното земјоделско произ-
водство. Поради тоа, за да се обезбеди оптимално иско-
ристување на земјиштето во земјоделството е неопходно 
да се врши негово уредување во смисла на окрупнување, 
комплексно уредување и катастарско средување, со еднов-
ремено пропишување на обврски за ажурирање на работа-
та на катастарот и утврдувањето на земјишните книги во 
целата земја и да се изврши премер на земјиштето, секаде 
каде што тоа не е сторено. Сето ова подразбира и работа 
врз побрзо оспособување на соодветните стручниве 
служби. 

9. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ им препорачува на учесниците на Договорот 
за основите на заедничката земјишна политика заеднички 
да ја разгледаат потребата од измени и дополненија на 
овој договор во согласност со барањата од оваа препорака 
и уставните промени и да преземат потребни мерки и ак-
тивности за нејзино спроведување. 

Оваа препорака ќе се објави во „Службен лист на 
СФРГ. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 320-1/88-045 
29 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собрание 1о на СФРЈ, 

Душан Поповски, с\р. 

Претседател 
на Соборот на Републиките 

и покраини 1е, 
Абаз КаЈаЈн, с,р. 
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636. 
Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(^Службен лист на СФРЈ'\ бр. 75/85 и 31/87) и член 31 
став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата-за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 61/86), Собранието на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини, 
на 15 седница одржана на 27 јули 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕ-
СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-

ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 
ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација 
на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1988 година (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/88) точката 1 се менува и гласи: 

„Височината на годишната аконтација на средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини за 1988 година (во натамошниот текст: 
Фондот) се утврдува во износ, и тоа: 

- во милиони динари -

1 2 3 4 

САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

9.664,2 
2.303,6 

28.069,6 
2.139,8 

7.657,9 
1.825,4 

15.491,6 
1.181,0 

2.006,3 
478,2 

12.578,0 
958,8 

ВКУПНО: 112.764,6 71.262,9 41.501,7" 

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

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 

републики и автономни покраини 

02 Бр. 574/2-88 
27 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Драго Штиглиќ, е. р. 

637. 
Врз основа на член 1036 став 1 точка 5 од Законот за 

поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ Н ^ 

ОДГОВОРНОСТА НА ЕРО ДАРОТ 
1. Паричните износи на кои бродарот на поморски 

брод може во смисла нггчзтен Зби од Закопа г за поморска-
та и внатрешната пловидба (во натамошниот текст: Зако-
нот), д а ј а ограничи својата одговорност, се: 

1) ГОО.ООО динари по една тона од тонажата на бро-
дот, ако од еден настан настанало само побарување од ма-
теријални штети; 

2) 300.000 динари по една тона од тонажата на однос-
ниот брод ако од еден настан настанало само побарување 
од телесни штети; 

3) 300.000 динари па една тона од тонажата на однос-
ниот брод, ако од еден настан настанале побарувања од 
телесни штети и побарувања од материјални штети. Од 
тој износ, износот од 200.000 динари по една тона е наме-
нет исклучително за намирување на побарувањата од те-
лесни штети, а износот од 100.000 динари по една тона -
исклучително за намирување на побарувањата од матери-
јални штети. 

2. Паричните износи до кои бродарот на брод за 
внатрешна пловидба може, во смисла на член 381 од Зако-
нот, да ја ограничи својата одговорност, се: 

1) за брод наменет за превоз на товар: 
- 12.500 динари по една тона на најголема носивост 

на брод без сопствен погон; 
- 12.500 динари по една тона на најголема носивост 

на брод со сопствен погон зголемен за износ до 20.000 ди-
нари по секој к ^ машински уред за погон на брод; 

2) за брод што не е наменет за превоз на товар -
75.000 динари по еден кубен метар исгиснина на најголе-
мото дозволено газалиште на бродот; 

3) за влекач и потискувач - 25.000 динари по секој 
машински уред за погон на брод. 

3. Паричниот износ на ограничената одговорност на 
бродарот од член 382 од Законот, за бродови од внатреш-
на пловидба, не може да биде помал од 5,000.000 динари. 

4. Паричниот износ на одговорноста на бродар за 
надомест на штета за оштетување, кусок или загуба на то-
вар, како и за задоцнување во предавање на товарот, од 
член 567 став 1 од Законот, не може да биде поголем од 
200.000 динари по единица на оштетен, со кусок или загу-
бен товар или товар предаден со задоцнување. 

Републики и 
автономни покраини 

Од тоа 
со задол-

ВУКУПНО здружу- жителен 
вање на заем 
труд и 

средства 

1 2 3 4 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од те-
риториите на автономни-
те покраини * 
САП Војводина 
САП Косово 
СР Хрватска 
СР Црна Гора 

181.490,4 100.164,6 81.325,8 
76.596,0 42.273,4 34.322,6 

282.110,4 155.696,8 126.413,6 

306.852,0 243.149,5 63.702,5 
115.970,4 91.894,9 24.075,5 
27.643,2 21.904,5 5.738,7 

336.835,2 185.899,3 150.935,9 
25.677,6 14.171,5 11.506,1 

ВКУПНО: 1.353.175,2 855.154,5 498.020,7" 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
^Месечните аконтации на средствата на Фондот од 

точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи: 

- во милиони динари -

Републики и 
автономни покраини 

Од тоа 
со задол-

БКУПНО здружу- жителен 
вање на заем 
труд и 

средства 

1 2 3 4 

СР Босна и Херцеговина 
СР Македонија 
СР Словенија 
СР Србија надвор од те-
риториите на автономни-
те покраини 

15.124,2 8.347,1 6.777,1 
6.383,0 3.522,8 2.860,2 

23.509,2 12.974,7 10.534,5 

25.571,0 20.262,4 5.308,6 
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5. Паричниот износ до кој бродарот одговара во слу-
чај на смрт или телесна повреда на патник, од член 626 
став 1 на Законот во сите случаи е 30,000.000 динари по 
еден патник и патување. 

6. Паричните износи до кој бродарот одговара за 
штетата причинета на багажот поради неговото оштету-
вање, кусок или загуба или задоцнување во предавањето 
на багажот на патникот од член 627 став 1 од Законот, се: 

1) за рачен багаж - 300.000 динари по еден патник и 
патување; 

2) за возила, вклучувајќи и багаж што се превезува во 
возило или на него 1,800.000 динари по возило и патува-
ње; 

3) за друг багаж, освен багажот од одредбите под 1 и 
2 на оваа точка - 450.000 динари по еден патник и патува-
ње. 

7. Паричниот износ до кој носителот на правото на 
располагање со брод, односно сопственикот на бродот од-
говара, во смисла на член 842 од Законот, не може да биде 

-помал од 200.000 динари по случај и тона, со тоа што 
вкупниот износ во никој случај не може да премине 
21.000,000.000 динари. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за паричните износи на ог-
раничување на одговорноста на бродарот („Службен лист 
на СФ.РЈ", бр. 29/86). 

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

Е. п. бр. 242 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извшрен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

638. 
Врз основа -на член 83 од Законот за договорите за 

превоз во железничкиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/74), Сојузниот извршен совет4 донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА 

ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на 
здравје или повреда на патник, превезувачот одговара до 
износот од 30.000.000 динари по еден патник. 

2. Иносот на отплатата што превезувачот ја плаќа за 
загуба или отштетување на рачен багаж, не може да биде 
поголем од 300.000 динари по еден патник. 

3. Износот на отштетата што превезувачот ја плаќа 
за загуба или оштетување на предмети не може да биде 
поголем од 30.000 динари по еден килограм бруто маса од 
загубениот или оштетениот предмет. 

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

Е. п. ор. 243 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

639. 
Врз основа на член 231 од Законот за облигационите 

и основни ге материјално-правни односи во воздушната 
пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/77 и 12/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА 

ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО 
ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА 

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на 
здравје или повреда на патник, превезувачот одговара до 
износот од 30,000.000 динари по еден патник. 

2. Износот на надоместот на штетата за која превезу-
вачот одговара поради загуба или оштетување на рачен 
багаж, не може да биде поголем од 600.000 динари по еден 
патник. 

3. Износот на надоместот на штета за која превезува-
чот одговара поради загуба или оштетување на предмети 
не може да биде поголем од 30.000 динари по еден килог-
рам бруто маса на предметот. 

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

Е. п. бр. 244 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

640. 
Врз основа на член 115 од Законот за договорите за 

превоз во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА 

ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО 
ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на 
здравје или повреда на патник превезувачот одговара до 
износот од 30,000.000 динари по еден патник. 

2. Износот на отштетата за згуба или оштетување на 
багаж за кој одговара превезувачот не може да биде пого-
лем од: 

1) 300.000 динари по еден колет - за багаж; 
2) 30.000 динари по еден патник - за рачен багаж. 
3. Износот на отштетата за која превезувачот одгова-

ра поради загуба или оштетување на предмети, не може да 
биде поголем од 30.000 динари *по еден килограм бруто 
маса од изгубениот или оштетениот предмет. 

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

Е. п. бр. 245 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

641. 
Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), во согласност со надлежните републички и покраин-
ски органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. За потребите на општествените дејности во репуб-
ликите и автономните покраини, конвертибилните девизи 
утврдени во износ од 327,7 милиони САД долари се распо-
редуваат, и тоа: 
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Република/автономна покраина Во милиони САД долари 

37,7 
16,17 
78,0 

109,8 
26,9 

3,6 
79,9 

5,6 

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

ВКУПНО: 327,7 

2. За потребите на општествените организации што 
не се опфатени со член 132 од Законот за девизното рабо-
тење се распоредуваат 4.737.000 САД долари. 

Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат во 
следните и з н о с и ј : 

Реден 
број Корисник Износ во 

САД долари 

1 Југословенска авторска агенција 
2 Стопанска комора на Југославија 
3 Задружен сојуз на Југославија 
4 Југословенски национален одбор на 

Меѓународната трговска комора 
5 Социјалистички сојуз на работниот 

народ на Југославија: 
- за општествените организации и 

здруженијата 
- весникот „Борба" 

Вкупно 1 до 6: 

1,500.000 
300.000 

9.600 

6,700 

2.320.000 
600.700 

4,737.000 

3. Со девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се опфате-
ни веќе одобрените аванси, а плаќањата можат Да се 
вршат до 31 декември 1988 година. 

Со распоредените девизи од оваа одлука не се опфа-
тени 'плаќањата на обврските по странските кредити и 
конвенциските обврски, како ни плаќањата на резервни де-
лови за одржување на увозна опрема и на увозот на стоки 
распоредени на ЛБ режим, чие плаќање е слободно; 

4. Распоредот на девизите на крајните корисници од 
точка 2 став 2 под реден број 5 алинеја прва ќе го врши 
Сојузната конференција на ССРНЈ. 

5. Користењето на девизите од точ. 1 и 2 на оваа од-
лука не ги исклучува правата на увоз и плаќање, кои се ос-
тваруваат според други основи од Законот за девизното 
работење. 

6. Под користење на девизи во смисла на оваа одлука 
се подразбира вредноста на стоките што се увезуваат и ца-
рината во 1988 година, како и на платените услуги. 

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

Е. п. бр. 272 
4 август 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

контрола, да вршат и посебна контрола на лековите што 
ги произведуваат односно увезуваат, и тоа: 

1) лековите од биолошко потекло (серуми, вакцини, 
алергени, антигени); 

2) готовите лекови што содржат антибиотици; 
3) готовите лекови што содржат хормони; 
4) првите серии на секој новоодобрен готов лек пред 

неготовото пуштање во промет. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4529/1 
25 јули 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, е. р. • 

643. 
Врз основа на член 34 став 4 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

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

КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА 
МЕРИЛАТА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на кој се врши испитува-

ње на типот на мерилата („СлужбеН лист на СФРЈ", бр. 
26/84) во член 15 по зборовите: барањето", запирката и 
зборовите: „освен еден примерок што го задржува Заво-
дот", се бришат. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 

Бр. 02-2036 
13 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, е. р. 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

644. 
Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од За-

конот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88), Сојузниот 
завод за статистика утврдува и објавува 

642. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за пуштање 

лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), 
претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛЕКОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ШТО 

ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОНТРОЛА 
1. Организациите на здружениот труд што произведу-

ваат или увезуваат лекови должни се, покрај редовната 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА 
РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Единствениот коефициент, според индексот на це-
ните на производителите на индустриски производи за ју-
ли 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесу-
вав,781. „ . 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за јули 1988 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,086. 
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3. Просечниот растеж (процентот) на животните тро-
шоци во СФРЈ во периодот јануари-јули 1988 година, во 
однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, 
изнесува 105,6%. 

Бр. 001-3125/1 
2 август 1988 година 
Белград 

Заменик на директорот 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
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 иле у"ћ а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Замбија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

М. Отѕоп Ковег!ѕ 21тђа, извонреден и ополномош-
• тен амбасадор на Република Замбија во СФР Југославија. 

Бр. 1 
И јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

и Д Ј1 И к ) » а 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и На-
родна Република Бангладеш 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

КНигѕШс1 Напис!, извонреден и ополномоштен амба-
садор на Народна Република Бангладеш во СФР Југосла-
вија. 

Бр. 2 
19 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, 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 зацврстувањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Арап-
ска Република Сирија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

АсЈпап Касћађе, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Арапска Република Сирија во СФР Југославија. 

Бр. 3 
21 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, 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 : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Антуновић Анте Божидар, Брзић-Иванчић Николе 

Војна, Миховиловић Петра Бранислав, Милош Јерка 
Марко, Невешћанин Ивана Божо, Жувела Николе Станко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чаушевић Реџе Салко, Маненица Николе Бариша, 
Софилић Мустафе Адем; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балент Јакоба Ђуро, Бунчуга Јуре Јуре, Ђапић-Сала-
пић Петра Цецилија, Лисјак Ивана Стјепан, Магдић Јоси-
па Стјепан, Малетић Николе Иван, Мимица Вида Мате, 
Паучник Марка Стјепан, Петров Грге Александар, Шетек 
Стјепана Стјепан, Бучагић Душка Стјепан, Зорко Даније-
ла Данијел; 

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

4 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чандрилић Орање Винко, Дујић Јосипа Миле, Гри-

зел Блажа Веселко, Крашовец Стјепана Ивица, Мишље-
новић Миленка Владимир, Шеда Антуна, Антун, Вицковић 
Адама Никола, Жагар Антуна Звонимир; 

- за заслуги и постигнати успеси бо работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бојић Боже Драго, Божић Маријана' Фране, Бракус 

Јосипа Иван, Чопор Људевита Иван, Чубрило Боже Гли-
шо, Чурлин Ивана Иван, Дражина Јакова Динко, Флего 
Дишана Миро, Гаћа Ђуре Мирослав, Хржић Андрије Ви-
ктор, Јокић Стевана Чедомир, Југ Јосипа Јосип, Јурош 
Мате Иван, Канцијан Ђуре Станко, Карагић Момчила 
Срето, Карановић Мирка Борко, Коњић Јосипа Рудолф, 
Кордић Љубице Бранко, Ковач Михајла Ела, Ковач Јоси-
па Стеван, Крампач Јосипа Здравко, Ласан Ивана Златко, 
Лончар Боже Иван, Мацаш Ладислава Ервин, Манојло-
вић-Накић Ивана Ката, Марињак-Бабок Стјепана Марија, 
Матић Ивана Томислав, Медиговић Андрије Вељко, Ми-
кец Фрање Јосип, Микуш Блажа Фрањо, Обрадовић Јове 
Раде, Павичић Смиље Срето, Павилић Николе Здравко, 
Петровић Стјепана Стјепан, Посавец Мије Томо, Пухарић 
Клемента др Иво, Радић Вјекослава Јуре, Радовановић 
Цвете Јосип, Рађеновић Стјепана Илија, Рончевић Ивана 
Иван, Сатаић Стјепана Иван, ЅоисИапек Етеѕ1а Еегпеѕ*, 
Стевановић Драгутина Никола, Сулимановић Фрање др 
Ђуро, Шћур Глигорија Јарослав, Шимунић Илије Вели-
мир, Шлендер Милана Божидар, Тишлер Виктора Фрид-
рих, Товернић Људевита Јурај, Тртањ Мате Вјекослав, Бо-
тава Иве Ана, Вукас Павла Звонимир, Вукелић Миле 
Бранко, ВулетиЋ Петра Вуле; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Живковић Душана Боро; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрашек Фрање Јосип, Босанац Душана Стево, Бро-

нић Петра Јосип, Чобанов Светена Анте, Фресл Блажа Јо-
сип, Гожовић-Коломан Шиме Илонка, Хујс-Колић Слепа-
на Марија, Иванчан Имбре Мирко, Јаковлев Владе Ђури-
ца, Јованови!! Драгутина Никола, Катанец-Вуковић Мир-
ка Марија, Марић Ивана Иван, МоЈзеш Јосипа Јосип, М>ј-
кић Цемала Иван, Остојић-Ивић Пере Душанка, Пајтлар 
Фрање Антун, Перковић-Марковић Николе Марија, Поси-
ловић Рудолфа Јосип, Рајх-Задро Јозе Даница, Степић Ми-
ле Мато, Шимун Јосипа Марцел, Тариташ Стјепана Дра-
гутин, Тома Антала Карол, Вуксановић Благоја Васкрсије, 
Зетаић Мишка Мишко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Грбић Саве Вељко, Зечевић Мирка Душан, Жућак 
Марка Марко; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Кладник Матија Јуриј; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Корелц Јанез Франц, Жеварт Балтезар Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ал 'Хиасат-Опрешник Марка Марија, Вевк Виктор 
Виљем, Боговић-Скок Игнац Бранка, Хартер Хелене 
Макс, Коцјан Франц др Франц, Комар-Коси Франц Сил-
ва, Маролт Франц Алојзкј, Микиц Јоже Маријан, Милич 
Филипа Славко, Митић Трајка Добривоје, Оберч Јанеза 
Богомир, Пинтар Антона Бранко, Подгорник Јанеза Јанез, 
Прапротник Андреј Марија, Ресник Иван Ида, Саје Франц 
Франц, Сушник Ивана Метод, Шетинц-Голич Јоже Ана, 
Шимундић Ивана Мате, Штухец Антена Јанко, Зајец Мар-
тина Мартин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
ОЈасћт Вито , Козјек Франц Франц, Кржић 

Франца Франци; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Цимерман Штефан Божидар, Јурак Алојз Алојз, Ка-

пун Јожеф Франц, Кромар Франца Стане, Матвоз Алберт 
Габријел, Ојданич Никола Петер, Пандур Лудвик Лудвик, 
Пездичек Андреј Петер, Поточник Јанез Симон, Палиа 
Милан Данило, Рожич Винко Бранко, Рожман Франц Ви-
ико, Скриварник-Цеговник Филипа Јерица, Умек-Млакар 
Јоже Јожи, Верк-Плевчак Јоже Светозара; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Фужир-Макуц Станко Силва, Ившек-Симонич Нежка 

Цветка, Ошлај Мартин Борут, Рожман Јожета Бојан, Ста-
нич Шиме Живко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Гасарт-Мухич Јанез Иванка, Забуковец-Брезовар 

Франц Марија. 

Бр, 4 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

635. Препорака за остварување на земјишната по-
литика 1309 

636. Од лука за измени на Одлуката за годишната и 
месечната аконтација на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
Развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1988 година 1311 
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Страна 
637. Одлука за паричните износи на ограничување 

на одговорноста на бродарот 1311 
638. Одлука за паричните износи до кои се ограни-

чува одговорноста на превезувачот во желез-
ничкиот сообраќај 1312 

639. Одлука за паричните износи до кои се ограни-
чува одговорноста на превезувачот во воздуш-
ната пловидба 1312 

640. Одлука за паричните износи до кои се ограни-
чува одговорноста на превезувачот во друм-
скиот сообраќај 1312 

Страна 

641. Одлука за распоредување на девизите утврде-
ни за потребите на општествените дејности и 
општествените организации за 1988 година — 1312 

642. Наредба за лековите за употреба во ветерината 
што подлежат на посебна контрола 1313 

643. Правилник за измена на Правилникот за начи-
нот на кој се врши испитување на типот на ме-
рилата 1313 

644. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и другите општествени средства и 
процент на растежот на животните трошоци — 1313 
Одликувања 1314. 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник БОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


