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351. 
Врз основа на член 566, а во врска со член 52а од За-

конот за организацијата и делокругот на сојузните органи 
бр. 22/78, 70/84, 18/85, 24/86 и 24/88), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ-
ТЕ ОДНОСНО НА РАБОТИТЕ, РАБОТНИЦИТЕ И 
СРЕДСТВАТА ОД ЧЛ. 55Б И 55В ОД ЗАКОНОТ ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Преземање на надлежностите односно на работите, 
работниците, и средствата од чл. 556 и 55в од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации, од сојузните секретарија-
ти и сојузните комитети што на 15 мај 1988 година се уки-
нуваат и престануваат да работат, ќе се изврши на следни-
от начин: 

1) Сојузниот секретаријат за економски односи со 
странство ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, 
работите од делокругот, и тоа на: 

а) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
работите што се однесуваат на: унапредувањето и поттик-
нувањето на економската соработка и развојот на економ-
ските односи со странство; меѓународните стопански 
движења и нивното влијание на надворешнотрговската 
размена"; надворешнотрговскиот систем и неговото унап-
редување; програмирањето и развојот на долгорочната и 
тековната надворешна трговска размена; прометот на 
стоки и услуги со странство; подготовката, склучувањето 
и извршувањето на меѓународни, трговски и стоковни 
спогодби; организацијата и работата на југословенскиот 
дел на мешовитите комитети и други тела за стопанска, 
научнотехничка и друга соработка со странство; работе-
њето на организациите на здружен труд што вршат рабо-
ти на надворешнотрговски промет или што вршат стопан-
ска дејност во странство; основањето и работата на пре-
тставништвата на странски фирми во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

б) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ра-
ботите што се однесуваат на: вложувањето средства на 
странски лица во домашни организации на здружен труд; 
долгорочната производствена кооперација помеѓу домаш-
ни организации на здружен труд и странски лица; инвес-
тиционите работи што ги изведуваат странски лица во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и инвес-
тиционите работи што во странство ги изведуваат домаш-
ни организации на здружен труд; привремениот увоз; 

в) Сојузниот комитет за земјоделство, работите што 
се однесуваат на економските односи со странство во об-
ласта на земјоделството, шумарството и водостопанство-
то; 

г) Сојузниот комитет за наука и технологија, работи-
те што се однесуваат на отстапувањето и прибавувањето 
материјални права на технологија; * 

д) Сојузниот завод за општествено планирање, рабо-
тите што се однесуваат на долгорочната економска сора-
ботка со други држави и меѓународни економски органи-
зации. 

2) Сојузниот секретаријат за стопанство ќе ги презе-
ме, во согласност со својот делокруг, работите од делокру-
гот, и тоа на: 

а) Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопан-
ски работи, работите што се однесуваат на: состојбата и 
појавите на пазарот на стоки и услуги и дејството на мер-
ките на економската политика, особено заради обезбедува-
ње единство на југословенскиот пазар; прометот на стоки 
и услуги во земјата; снабденоста на пазарот; тековните 
материјални биланси; здружувањето на труд и средства 
на организациите на здружен труд од областа на проме-
тот на стоки и услуги и на производствените и други орга-
низации на здружен труд; системот на општествена кон-
трола на цените и следењето на движењето на цените на 
стоките и услугите; следењето на тековните стопански 
движења; 

б) Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ра-
ботите што се однесуваат на економските и други праша-
ња значајни за развојот на енергетиката, индустријата, ру-
дарството,. градежништвото и занаетчиството. 

3) Сојузниот секретаријат,за законодавство, право-
судство и управа ќе ги преземе, во согласност со својот де-
локруг, работите од делокругот, и тоа на: 

а) Сојузниот комитет за законодавство, работите што 
се однесуваат на: обезбедувањето стручна соработка со да-
вање мислења во подготовувањето на сојузни закони, дру-
ги прописи и општи акти; давањето мислења и предлози 
за прашања значајни за изградбата на сојузното законо-
давство и единствените основи на правниот систем; обез-
бедувањето методолошко единство и согласност на сојуз-
ните закони, други прописи и општи акти со Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со 
сојузните закони; следењето и унапредувањето на разво-
јот на правниот систем, сојузното законодавство и само-
управното право; објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" на прописи и други акти на Сојузниот извршен со-
вет, сојузните органи на управата и сојузните организации 
и на други органи и организации определени со сојузен за-
кон; 

б) Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа, работите што се однесуваат 
на: сојузното кривично законодавство, сојузното законо-
давство за стопански престапи и прекршоци; основите на 
облигационите односи (општ дел на облигациите) и основ-
ните сопственосно-правни односи; авторското право; 
правната положба на странците; колизионите норми; 
меѓународната правна помош; екстрадицијата и помилу-
вањето; судските постапки и општата управна постапка; 
основите на системот на државната управа; организација-
та и начинот на работа на сојузните органи; правата, 
должностите и одговорностите на работниците од работа-
та и по основ на работата во сојузните органи на управа-
та; правата и должностите на сојузните органи во поглед 
на средствата во општествена сопственост, и други рабо-
ти ако тие работи не се ставени во делокругот на друг со-
јузен орган на управата односно сојузна организација. 

4) Сојузниот комитет за наука, технологија и инфор-
матика ќе ги преземе, во согласност со својот делокруг, 
работите од делокругот на Сојузниот секретаријат за ин-
формации што се однесуваат на изградбата, развојот и 
функционирањето на општествениот систем за информи-
рање. 

5) Сојузниот завод за информатика ќе ги преземе, во 
согласност со својот делокруг, работите од делокругот на 
Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на 
сојузната управа, што се однесуваат на организацијата и 
развојот на информациониот систем на сојузните органи. 

2. Преземањето на надлежностите односно работите 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши со состојба на ден 
15 мај 1988 година. 
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Сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции од точка 1 на оваа одлука се должни навремено да ги 
преземат сите мерки потребни за преземање на над-
лежностите односно работите. 

3* Сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации кои, во смисла на точка 1 од оваа одлука, ги презе-
маат надлежностите односно работите на укинатите сојуз-
ни секретаријати и сојузни комитети, истовремено ги пре-
земаат и работниците кои на денот на влегувањето во си-
ла на Законот за измени и дополненија на Законот за орга-
низацијата и делокругот на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации непосредно работеле на тие 
работи во укинатите сојузни секретаријати и сојузни ко-
митети. 

Се смета дека непосредно работеле на определени ра-
боти оние работници кои, според актот за систематизаци-
јата на задачите и работите, во целост или претежно рабо-
теле на тие работи. 

4. Работниците на укинатите сојузни секретаријати и 
сојузни комитети кои не ќе бидат преземени, во смисла на 
одредбата од точка 3 на оваа одлука, и работниците кои ќе 
бидат праземени, но не ќе бидат распоредени во соглас-
ност со новиот акт за систематизацијата на задачите и ра-
ботите, ги имаат правата и должностите од чл. 393 и 394 
на Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата. 

Работниците од став 1 на оваа точка ги остваруваат 
правата и должностите во сојузниот орган на управата од-
носно сојузната организација што ги презеле надлежнос-
тите односно работите на укинатите сојузни секретарија-
ти односно сојузни комитети. 

^ 5. Со денот на укинувањето на сојузните секретарија-
ти односно сојузните комитети, раководните работници 
во тие секретаријати односно комитети се разрешуваат од 
должност и се ставаат на располагање. 

До донесувањето на општите акти за организацијата 
и работата и за систематизацијата на задачите и работите 
во новооснованите сојузни секретаријати односно сојузни 
комитети, Сојузниот извршен совет во тие органи привре-
мено ќе ги распореди раководните работници од став 1 на 
оваа точка и ќе им довери вршење на определени задачи и 
работи што одговараат на нивната стручна подготовка и 
на должностите што дотогаш ги вршеле. За тоа време на 
раководните работници им припаѓа личен доход во висо-
чина на просекот на личниот доход што го примале во 
1988 година или во височина на личниот доход што го 
примиле во последниот месец во кој ги вршеле задачите и 
работите, ако тоа за нив е поповолно. 

6. Сојузните секретаријати односно сојузните комите-
ти што се укинуваат и престануват да работат, се должни 
на 15 мај 1988 година да донесат завршна сметка со состој-
ба на тој ден и да ја поднесат до надлежната филијала на 
Службата на општественото книговодство во рокот ут-
врден со Законот за книговодството. 

Опремата, инвентарот и другите предмети, средства-
та за работа и средствата на фондовите на укинатите со-
јузни секретаријати односно сојузни комитети се распоре-
дуваат на сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации што ги преземаат нивните надлежности односно 
работите и работниците сразмерно со преземените над-
лежности односно работи и бројот на работниците. 

Паричните средства преостанати по распоредување-
то во смисла на став 1 од оваа точка се внесуваат во буџе-
тот на федерацијата, а преостанатата опрема, инвентар и 
други предмети ќ се распоредуваат на Управата на делов-
ните згради на сојузните органи. 

7. Решение за распоредување на паричните средства 
од точка 6 на оваа одлука донесува Сојузниот извршен со-
вет на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии. 

Решение за распоредување на опремата, инвентарот 
и другите предмети, како и на деловните простории што 
ги користеле укинатите сојузни секретаријати односно со-
јузни комитети донесува Сојузниот извршен совет на 
предлог од Сојузниот секретаријат за законодавство, пра-
восудство и управа. 

8. Сојузните секретаријат и сојузните комитети што 
се укинуваат и престануваат да работат, на 15 мај 1988 го-
дина ги заклучуваат своите архивски книги и на сојузните 
органи на управата и сојузните организации што ги презе-
маат нивните надлежности односно работи им ги предава-
ат архивата, документацијата, печатите и штембилите, не-

завршените предмети, како и другите предмети неопход-
ни за работа. 

9. До донесувањето на самоуправни општи акти за 
распределба на средствата за лични доходи на работници-
те во сојузните органи на управата односно во сојузните 
организации што ги преземаат надлежностите односно 
работите на укинатите сојузни секретаријат односно со-
јузни комитети, на работниците кои, според точ. 3 и 4 на 
оваа одлука, ќе бидат преземени во сојузните органи на 
управата односно сојузните организации, привремено ќе 
им се исплатува аконтација на личните доходи во износи 
утврдени со соодветните самоуправни општи акти во уки-
натите сојузни секретаријати односно сојузни комитети. 

10. Одредбите на оваа одлука сообразно ќе се приме-
нуваат и кога сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, во согласност со својот делокруг, преземаат 
одделни работи од делокругот на други сојузни органи на 
управата односно сојузни организации. 

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

Е.п. бр. 146 
12 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

352. 
Врз основа на член бб став 4 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во соработка со надлежните 
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИД-
НОСТ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ 
1. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 

престанува да важи Одлуката за одржување на минимал-
ната ликвидност на банките и на другите финансиски ор-
ганизации во благајничките записи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/86). 

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

Е. п. бр. 144 
5 мај 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

353, 
Врз основа на член 51 став 3 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86) 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ГОТОВИТЕ ЛЕ-
КОВИ ЧИЈ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПО ПРЕТХОДНО ИЗВЕС-
ТУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНИОТ СОЈУЗЕН ОРГАН НА 

УПРАВАТА 
1. Се утврдува Списокот на готовите лекови од посеб-

но значење за здравствената заштита чиј извоз се врши по 
претходно известување на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита. 

Списокот на готови лекови од став 1 на оваа точка, 
според генеричниот назив, е отпечатен кон ова решение и 
претставува негов составен дел. 
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2. Организациите на здружен труд кои извезуваат ле-
кови од точка 1 на ова решение, кон претходното известу-
вање ги доставуваат следните податоци: назив на лекот, 
количество на лекот, датум на извозот на лекот и назив на 
државата во која се извезува лекот. 

3. Со денот на влегувањето на ова решение во сила 
престанува да важи Решението за утврдување на списокот 
на готовите лекови чиј извоз може да се врши при пре-
тходно известување на надлежниот сојузен орган на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/78). 

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

Бр. 06-1389 
28 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

труд, здравство и социјална 
заштита, 

д-р Јанко Обочки, с.р. 

С П И С О К 
НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЧИЈ ИЗВОЗ СЕ ВРШИ ПО 

ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Хуман имуноглобулин за 
i.v. 
Циклоспорин 
Азатиоприн 
Бензилпеницилин 
Бензилпеницилин со прока-
ин-бензилпеницилин 
Бензатин-феноксиметилпе-
ницилин 
Феноксиметилпеницилин 
Ампицилин 
Клоксацилин 
Амоксицилин 
Цефазолин 
Цефуроксим 
Цефтазидим 
Доксициклин 
Окситетрациклин 
Хлорамфеникол 
Амикацин 
Гентамицин 
Еритромицин 
Клиндамицин 
Грисеофулвин 
Амфотерицин Б 
Миконазол 
Нистатин 
Кетоконазол 
Ацикловир 
Етамбутол 
Изониазид 
Пиразинамид 
Рифампицин 
Стрептомицин 
Сулфонамиди со триметор-
пим 
Пирантел 
Метронидазол 
Пефлоксацин 
Ципрофлоксацин 
Тинидазол 
Винбластин 
Винкристин 
Етопозид 
Циклофосфамид 
Естрамустин 

Цисплатин 
Блеомицин 
Даунорубицин 
Фоспестрол 
Аминоглутетимид 
Левротироксин 
Тиамазол 
Сите одобрени форми на 
обични и монокомпонен-
тни инсулини од домашно 
производство 
Клорпропамид 
Глитенкламид 
Тетракозактид 
Дексаметазон 
Кортизолон 
Метилпреднизолон 
Преднизон 
Естрадиол 
Алилестренол 
Прогестерон 
Местеролон 
Тестостерон 
Кломифен 
Медроксипрогестерон 
Ергокалциферол 
Колекалциферол 
Ретинол 
Аскорбинска киселина 
Хидроксокобалмин 
Менадион 
Пиридоксин 
Тиамин 
Калциум-глуцептат 
Калиумови соли 
Калциум глубионат 
Пара-амино малеинска ки-
селина (РАМ) 
Дифенхидрамин 
Хлорфенамин 
Терфенадин 
Дименхидринат 
Соли на железо за орална и 
парентерална употреба 
Фолна киселина 
Хепарин i.v.; ѕ.с. 

Етилбискумацетат 
Стрептокиназа 
Тромбин 
Флуфеназин 
Халоперидол 
Хлорпромазин 
Левопромазин 
Литиум карбонат 
Тиоридазин 
Диазепам 
Мидазолам 
Амитриптилин 
Доксепин 
Мапротилин 
Хломипрамин 
Дисулфирам 
Хлометиазол 
Нитразепам 
Динитроген оксид 
Етомидат 
Халотан 
Кетамин 
Етер за наркоза 
Лидокаин (со вазокон-
стриктор и без вазокон-
стриктор) 
Прокапи (со вазоконстрик-
тор и без вазоконстриктор) 
Картикаин (со адреналин и 
без адреналин) 
Суксаметониум. 
Етосуксимид 
Фенитоин 
Карбамазепин 
Натриум-валпроат 
Примпдон 
Фенобарбитон натриум 
Бипериден 
Леводопа со бензеразид 
Леводопа со карбидоп 
Трихексифенидил 
Ацетилсалицилна киселина 
Парацетамол 
Метадон 
Морфин 
Пентазоцин 
Трамадол 
Идоксуридин 
Тимолол 
Пилокарпин 
Хоматропин 
Тропикамид 
Ацетазоламид 
Тетракаин 
Флуоресцеин 
Дигоксин 
Медигоксин 
Дигитоксин 
Ај малин 
Амјодарон 
Кинидин сулфат 
Пропафенон 
Прокаинамид 
Пиндолол 
Верапамил 
Мексилетин 
Глицерилтринитрат 
Изосорбитдинитрат 
Нифедипин 
Дилтиазем 
Дихидралазин-сулфат 
Метилдопа 
Натриум-нитропрусид 
Празосин 
Еналаприл 
Каптоприл 
Пробукол 
Холестирамин 
Ерготамин 
Адреналин 
Допамин 

Атенолол 
Пропранолол 
Хидрохлортиазид 
Хлорталидон 
Фуросемид 
Спиронолактон 
Хидрохлортиазид со ами-
лоридхлорид 
Триамтерен со хидрохлор-
тиазид 
Манитол 
Ацетилцистеин 
Карбоцистеин 
Аминофилин 
Фенотерол 
Кетотифен 
Орципреналин 
Салбутамол 
Теофилин 
Беклометазон аеросол 
Кодеин 
Декстрометорфан 
Фолкодин 
Ензими на панкреас и пеп-
син со бетаин 
Алуминиум-хидроксид 
Магнезиум-карбонат 
Магнезиум-хидроксид 
Сукралфат 
Атропин сулфат 
Пропантелин 
Скополамин-бутилбромид 
Тиетилперазин 
Метоклопрамид 
Бисакодил 
Сенозиди 
Ранитидин 
Циметидин 
Салазосулфапиридин 
Нитрофурантоин 
Пипемидинска киселина 
Левоноргестрел со етини-
лестрадиол 
d-норгестрел + етнилес-
традиол 
Миконазол 
Емепрониум 
Окситоцин 
Ергометрин 
Метилергометрин 
Бромокриптин 
Ритодрин 
Сулфадиазин-сребро 
Бетаметазон-дипропионат 
Кортизолон 
Флуоцинолон 
Триамцинолон 
Бетаметазон со салицилна 
киселина 
Флуметазон со катран и са-
лицилна киселина 
ТретиноинБензоил перок-
сид 
Пироксикам 
Дикофенак 
Ибупрофен 
Кетопрофен 
Индометацин 
Уранофин 
Пенициламин 
Алопуринол 
Бензбромарон 
Човеков албумин 
Човекова сува плазма 
Протамин-сулфат 
Натриум-калциум-едетат 
Пралидоксим-хлорид 
Бариум-сулфат 
Јодоксамична киселина 
Јопаноатна киселина 
Јопамидол 
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354. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите 

од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87) во точка 2 став 1 зборовите: „по стапка која е за 
50% поголема од есконтната стапка" се заменуваат со збо-
ровите: „по дневна стапка која одговара на годишната 
стапка што е за 50% поголема од есконтната стапка". 

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

О. бр. 23 
5 мај 1988 година __ 
Белград Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, е. р. 

355. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА 
КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ 

НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва 
на порастот на кредитите и другите пласмани на банките 
над определеното ниво во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, 10/88, 12/88, 18/88, 19/88, 21/88 и 
22/88). 

2. Повлекувањето на издвоената задолжителна резер-
ва пресметана според одредбите на Одлуката од точка 1 
на оваа одлука банките ќе го извршат истовремено со из-
двојувањето на задолжителната резерва врз основа на Од-
луката за измена на Одлуката за задолжителната резерва 
на банките кај Народната банка на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/88). 

Заради враќање на издвоената задолжителна резерва, 
во смисла на став 1 од оваа точка, банките ќе поднесат до 
Службата на општествено книговодство налог за повлеку-
вање на вкупната задолжителна резерва издвоена на смет-
ката 1413, заедно со налогот за издвојување на за-
должителната резерва на депозитите во смисла на одлука-
та од став 1 на оваа точка. 

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

О. бр. 47 
9 мај 1988 година _ 
Белград заменува претседателот 

на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

356. 
Врз основа на член 7 став 2 а во врска со член 17 ст. 7 

и 8, член 22 и член бб став 1 точка 15 од Законот за Народ-
ната банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со 
Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесу-
ва 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОТ ШТО 
БАНКИТЕ ГО ПЛАЌААТ ЗА ПОМАЛКУ ИЗДВОЕНАТА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА 

СВОЈАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 
1. Во Одлуката за надоместот што банките го плаќа-. 

ат за помалку издовената задолжителна резерва и за ко-
ристењето на задолжителната резерва за одржување на 
својата дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87), во точка 1 став 1 зборовите: „по стапка која е за 
80% поголема од есконтната стапка" се заменуваат со збо-
ровите: „по дневна стапка која одговара на годишната 
стапка што е за 80% поголема од есконтната стапка". 

Во став 2 зборовите: „по стапка која е за 50% поголе-
ма од есконтната стапка" се заменуваат со зборовите: „по 
дневна стапка која одговара на годишната стапка што е за 
50% поголема од есконтната стапка". 

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

О. бр. 22 
5 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

357. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гу-
вернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНА-
ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ 

НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА 
АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

1. Во Одлуката за каматните стапки на средствата де-
понирани кај Народната^банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/86, 70/87 и 
86/87) во точка 1 став 1 одредба под 2 зборовите: „по стап-
ка во височина од 65% од есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија" се заменуваат со зборовите: „по 
стапка во височина на есконтната стапка на Народната 
банка на Југославија". 

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

О. бр. 24 
5 мај 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р 
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358. 
Врз основа на член 17, член 64а став 1 точка 3 и член 

66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини ^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 ИЗМЕНА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 

РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, 4/88 и 10/88) во точка 2 став 1 зборови-
те: „по стапка од 11,0%" се заменуваат со зборовите: „по 
стапка од 13,0%." 

2. Прва пресметка на задолжителната резерва по од-
редбите на оваа одлука банките можат да извршат и пред 
пропишаниот рок за пресметување и издвојување на за-
должителната резерва, според состојбата на средствата на 
30 април 1988 година. Кон таа пресметка банките ќе под-
несат соодветен налог за уплата на средствата на за-
должителната резерва. 

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

О. бр. 48 
9 мај 1988 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, е. Р-

359. 
Врз основа на член 28 став 1, член 64а став 1 точка 8 и 

член бб став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76,41/81,26/84 и 71/86), Советот на гувернерите доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА МИНИМАЛНАТА 

ЛИКВИДНОСТ НА БАНКИТЕ 
1. Заради одржување на минималната ликвидност во 

своето работење, основните и здружените банки (во ната-
мошниот текст: банките) се должни да држат дел од свои-
те средства на своите сметки нај Народната банка на Југо-
славија и во определени пласмани, и тоа: 

1) во парични средства, сметајќи во просек за измина-
тиот месец, во височина од најмалку 2% од динарските 
краткорочни извори на средства, според книговодствената 
состојба на крајот од претходниот месец; 

2) во благајнички записи на Народната банка на Југо-
славија - секојдневно во височина од најмалку 2% од ди-
нарските краткорочни извори на средства, според книго-
водствената состојба на 1 декември претходната година. 

Обврската од став 1 одредба под 2) од оваа точка ќе 
се извршува најдоцна почнувајќи од 1 февруари секоја го-
дина. 

По исклучок од одредбата на став 2 на оваа точка, во 
периодот од 1 февруари 1988 година до 31 јануари 1989 го-
дина, обврската по основ на минималната ликвидност на 
банките во благајничките записи изнесува 1,3% од вкупни-
те краткорочни извори на средства, според книговодстве-
ната состојба на 31 декември 1987 година. 

2. Под парични средства на банката, во смисла на 
точка 1 одредба под 1 од оваа одлука, се подразбираат 
средствата што банката ги држи: 

1) на своите сметки нај Службата на општественото 
книговодство, и тоа на жиро-сметката за функционално 

работење, на сметката на паричните средства на резервни-
от фонд и на сметката на здружените парични средства на 
резервниот фонд; 

2) во касата, во вид на динарска готовина, за функци-
онално работење. 

Просекот на паричните средства за изминатиот ме-
сец дена, во смисла на точка 1 одредба под 1 од оваа одлу-
ка, се пресметува со собирање на дневните состојби на па-
ричните средства од став 1 на оваа точка секој работен ден 
во месецот и со делење на добиениот збир со бројот на ра-
ботните денови во тој месец. Како работен ден се смета и 
саботата. 

3. Под динарски краткорочни извори на средства, во 
смисла на точка 1 од оваа одлука, се сметаат динарските 
депозити искажани во пасива на краткорочниот биланс на 
банката, и тоа: депозитиве пари, другите депозити по ви-
дување, органичените депозити, краткорочните обврски 
по орочени депозити и издадени хартии од вредност и 
здружените средства. 

4. Под вкупни краткорочни извори на средства, во 
смисла на точка 1 став 3 од оваа одлука, се подразбира 
вкупната состојба на тие средства искажана во билансот 
на банката, намалена за исносот на средствата на кредити-
те добиени во земјата, за износот на обврските на банката 
спрема странство и за износот на другите краткорочни об-
врски искажани во тој биланс. 

При утврдување на обврските од точка 1 став 3 на 
оваа одлука, краткорочните извори на средства од став 1 
на оваа точка се намалуваат за износот на непокривните 
курсни разлики, според состојбата на крајот на декември 
1987 година. 

5. Банките се должни најдоцна до петтиот работен 
ден во месецот да составуваат и да поднесувааат до народ-
ната банка на републиката односно до народната банка на 
автономната покраина пресметка за минималната ликвид-
ност за претходниот месец - на образецот што ќе го про-
пише Народната банка на Југославија со свое упатство. 

6. Народната банка на Југославија во образецот од 
точка 5 на оваа одлука ќе предвиди и пресметување на 
стапките на ликвидноста врз основа на податоците за про-
сечната состојба на жиро-сметката и за просечната состој-
ба на вкупните парични средства и податоците за динар-
ските краткорочни извори на средства. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на одржување на 
минималната ликвидност на банките и на другите финан-
сиски организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/77, 
19/78 и 12/81). 

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

О. бр. 25 
17 март 1988 година 
Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија 
Душан Златковиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ 
ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО И 
НА ОПШТИНСКИОТ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РА-
БОТНИКОТ ДРАГОЕ МАШКОВИЌ ЗА 1984 ГОДИНА 

ЗА 20% 
1. Општинското јавно правобранителство од Кола-

шин поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија 
за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката на 
Работната заедница при Суштинското јавно правобрани-
телство и на Општинскиот судија за прекршоци за зголе-
мувањето на личниот доход на работникот Драгое Маш-
ковиќ за 1984 година за 20%, од 26 април 1984 година. 
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Овластениот предлагач смета дека оспорената одлу-
ка има карактер на општ самоуправен акт и дека, како так-
ва, не можела да се донесе на собирот на работниците, па 
поради тоа е несогласна со Уставот на СФРЈ и спротивна 
на Законот за здружениот труд. 

2. Со оспорената одлука е утврдено зголемување на 
личниот доход на работникот Драгое Машковик за 1984 
година за 20% на стартната основица од 1983 година. 

3. Бидејки со оспорената одлука е утврдена височина-
та на личниот доход за еден работник, по оцената на Ус-
тавниот суд на Југославија, оспорената одлука нема ка-
рактер на општ акт со кој се ^редуваат самоуправните од-
носи на општ начин, туку има карактер на поединечен акт. 
Имајки го тоа предвид, како и одредбите на Уставот на 
СФРЈ за оценување на уставноста и законитоста на норма-
тивните акти, со кои не е утврдено Уставниот суд на Југо-
славија да ја оценува уставноста и законитоста на поеди-
нечните акти, Уставниот суд на Југославија не може да ја 
оценува уставноста и законитоста на оспорената одлука. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставни-
от суд на Југославија, на седницата одржана на 30 март 
1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Општинското јавно правоб-

ранителство од Кол^шин да се утврди дека Одлуката на 
Работната заедница при Општинското јавно правобрани-
телство и на Општинскиот судија за прекршоци за зголе-
мувањето на личниот доход на работникот Драгое Маш-
ковик за 1984 година за 20%, од 26 април 1984*година, е 
несогласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со 
Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: пре-
тседател д-р Александар Фира и членови на судот: Хрвое 
Бачик, Божидар Булатовик, м-р Милован Бузациб, м-р 
Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељ-
ко Маркових, Радко Мочивник, Милосав Стијовик, Душан 
Штрбац и Рамадан Враники. 
У. бр. 214/84 
30 март 1988 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 Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за организацијата и делокругот на сојузните 
органи на управата и сојузните организации, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/88, се поткрала долунаве-
дената грешка, та се дава 

И С О Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СОЈУЗИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во член 26 точка 5 се брише, а точка 6 станува точка 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ? Белград, 12 мај 1988 година. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 
ча 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 

Брајовић Симе др Војислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
SВЕЗДА 

Бојанић Митра Душан, Ђуравчај Тонија Петар, Сга-
нишић Радована Милисав; 

- 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 

Рашовић-Поповић Јове Надежда; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бацковић-Калуђеровић Перише Драга, Блечић Мило-

сава Петар, Бојанић Петра Душан, Ђикановић Марка др 
Владимир, Лазаревић Владе Јован, Луцај Доке Љуца, Ма-
лишић Љубе Милорад, Павићевић Милоша Борислав, 
Петровић Милорада Драгослав, Радусиновић Радована 
Божидар, Ражнатовић Јоже Светозар, Славић Новице Гру-
јо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Боровић Саве Славко, Ђон Марка Ђонај, Јокић Зари-

је Голуб, Кеслер Филипа Никола, Кустудић Илије Вели-
мир, Маројвић Рајка Радисав, Мијушковић Милорада Јо-
во, Новаковић Ника Војислав, Пејовић Јована Драгоје, 
Преља Марка Гегај, Рајовић Андрије Данило, Распоповић 
Вукашина Павић, Шестовић Огњена Видак, Тадић Павла 
Жарко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Балетић Спасоја Стеван; 

О д С Р С р б 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 
Крстић Јанићија Станоје, Младеновић Пауна Љубо-

мир, Никетић Радослава Радослав, Поповић Синише 
Страхиња, Вуковић Душана Вуксан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ераковић Васе Јаков, Миладиновић Момчила Дра--
гослав, Пејић Чедомира Божидар, Веселиновић Милисава 
Младен; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Божовић Милована Бранко, Бубања Бошка Павле, 
Димитријевић Станимира Божидар, Ђорђевић Борисава 
Чедомир, Џелетовић .Митра ВоЈислав, Ивановић Милути-
на Миломир, Јањић Владимира Светислав, Крстић Цвет-



Петок, 13 мај 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 - Страна 815 

ка Светозар, Миленковић ДимитриЈа Велимир, Милора-
довић Милована Љубиша, Муцић Крстивоја Драгутин, 
Петровић Љубомира Будимир, Поповић Световида Дра-
гор Прокић Радмила Угљеша, Ристић Радована ЖивоЈа, 
Симић Петка Јосиф, Стаменковић Костадина Бранислав, 
Стефановић Љубомира Момчило, Свилар Илије Милан, 
Шгулић Станоја Јован, Тасовац-Петровић Милоша 
Ружица, Токић Чедомира Славко, Ваљаревић Миодрага 
Светомир, Зајегановић Станка Радомир, Здравковић 
Славка Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цветковић Светозара Миодраг, Ћирилов Миливоја 

Јован, Ћоровић Перише Мирко, Гавриловић Милутина 
Душан, Хранисављевић-Јаковљевић Славка Мирјана, Јан-
кетић Радомира Михаило, Јунковић Мирка Никола, Јова-
новић-Антић Мате Анкица, Јовановић Ђорђа Владислав, 
Јовановић Николе Зоран, Кочовић Љубомира Здравко, 
Кушљугић Хусеина Бешлага, Михаћ Ђорђа Мирјана, Ми-
ловић Александра Милан, Николић Душана Миодраг, По-
повић Серафима Миодраг, Рудић Богдана Вујадин, Савић 
Радивоја Иво, Стефановић-Пауновић Радомира Љубинка, 
Ступаревић Косте Живојин, Тодоровић Петра Марко, Ва-
сиљевски Георгија Михајло, Веселиновић Трајка Чедо-
мир, Веселиновић Стевана Драган, Вуковић Милована 
Сретен, Зарин Димитирја Александар, Живковић Чедоми-
ра Боривоје, Живановић Радојла Витомир, Жижић Благо-
те Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аћимовић-Цемовић Велимира Нада, Аксентијевић 

Исидора Живојин, Анђелковић-Васиљковић Радојице Ста-
на, Аранђеловић Милорада Јовица, Бисенић Драгољуба 
Милош, Богатић Милорада Драгиша, Брадић Момира 
Љубиша, Цакић Владимира Војислав, Денић Борисава 
Александар, Драмићанин Тијодора Радош, Ђоровић Буди-
мира Максим, Ђурђевић Саве Јездимир, Ђуришић Петра 
Давид, Фирановић Божидара Чедомир, Гачевић Петра Ј<?-
ко, Главоњих Миодрага Стево, Глишић Радослава Љубод-
раг, Илић Стојана Станимир, Инђић Милоја Видоје, Ја-
њић Ивана Миодраг, Јовановић Вукашина Драгослава, Јо-
вановић-Мирковић Саве Горица, Јовановић Петра Милу-
тин, Јовановић Јована Мирослав, Јовановић Драгана Сла-
вољуб; Јовановић Светолика Жарко, Кнежевић-Лукић 
Илије Милена, Крпић Константина Драгомир, Курћубић-
-Јелушић Владе Ружица, Манић Петра Миодраг, Марин-
ковић Миливоја Слободан, Матијевић Светислава Драги-
ша, Миличевић Маријана Братислав, Милошевић Милу-
тина Ђорђе, Миловановић Владимира Крстомир, Мирко-
вић Радосава Виден, Митић Миодрага Драгољуб, Младе-
новић Сотира Слободан, Наранчић-Стефановић Војисла-
ва Видосава, Нешовић Неше Душан, Николић Јакова Јан-
ко, Новаковић Милана Драгиша, Пантић Боривоја Дра-
гослав, Пауновић Миљка Чедомир, Павловић Милорада 
Миодраг, Пејчић Глигорија Часлав, Перовић Радојице Во-
јислав, Петковић Љубомира Вукоман, Петровић Лазара 
Александар, Петров&ћ-Кршљански Драгутина Даринка, 
Петровић Добривоја Слободан, Попов Бранка Василије, 
Поповић Васе Димитрије, Потић-Игњатовић Божидара 
Марица, Раденковић Илије Радосав, Радивојевић Јездими-
ра Миодраг, Радосављевић Стојанча Томислав, Рајић-Ва-
силић Драгише Емилија, Рајковић Петра Божидар, Ран-
чић Душана Чедомир, Рашић Никодија Милован, 'Риста-
новић Вука Јеврем, Ристић Добривоја Славољуб, Ристић 
Живојина Србислав, Савић Тадије Милорад, Сејдић Кад-
рије Фејат, Симић Драгомира Миодраг, Симоновић Дра-
гомира Радивоје., Слијепчевић Андрије Драгиша, Смиљко-
вић Митра Милутин, Станковић Добросава Божидар, 
Станковић Крсте Драган, Станковић Гаврила Миодраг, 
Станковић Крстивоја Живота, Стефановић Мирка Дра-
ган, Стојановић Станоја Богдан, Стојановић Александра 
Јордан, Стојановић-Перовић Милоша Наталија, Стојано-
вић Добривоја Властимир, Стојковић Љубомира Богосав, 

Шевић-Милосављевић Александра Ружица, Шуњеварић 
Добросава Звонимир, Тасић Ђорђа Денча, Тешић Раденка 
Млађен, Туфегџић-Мал§ашић Михајла Петра, Вељковић 
Миорага Божидар, Вујић Живана Радојица, Зечевић-Ма-
лишић Панте Ана, Златковић Чедомира Драгиша, Живко-
вић Тасе Велимир; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Миловановић Илије Синиша; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Цанић-Милетић Младена Нада, Илић-Салчин Осма-

на Хабиба, Крстић-Тагић Јосипа Тереза, Милановић Дра-
гомира Мирослав, Милошевић Славомира Радомир, Пу-
љезовић-Танасковић Живорада Славица, Вукадиновић-
-Ђорђевић Живојина Слободанка, Вукајловић-Ђорђевић 
Дражимира Јованка; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрејић Дамјана Гојко, Бошковић-Савић Методија 

Радославка, Ђорђевић Ђорђа Дојчин, Јовановић Живка 
Драгутин, Јовановић Радомира Љубиша, Јовић-Петровић 
Милана Милица, Којић Милосава Владимир, Манојловић 
Миљка Марија, Марјановић Михајла Стана, Милојевић 
Стевана Ратомир, Милошевић-Илић Стојана Љубица, 
Митровић Љубомира Светислав, Недељковић Анђелка 
Вукадин, Николић Радисава Градимир, Ранђедовић-Ми-
хајловић Војислава Верица, Ристић-Мијајловић Момчила 
Стојанка, Томић Илије Милан, Тричковић Миодрага Ми-
омир, Васић-Гвозденовић Јована Анђелина, Живкозић-
-Милосављевић Драгољуба Негосава; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Бугарчић Милутина Томислав, Дроњак Рада Брани-

мир, Костић Чедомира Милутин, Милетић Слободана 
Ранђел, Павловић Војислава Мирољуб, Терзић Николе 
Слободан, Здравковић Стоимена Миленко, Живановић 
Раднека Чедомир; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Баша Ређепа Авди, Ељшани Сулејмани Шаип, Сов-

тић Чедомира Гојко; 

- за особени заслуги и постип*ати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Глушчевић Лазара Кића; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Ајети Шерифа Елез, Цури Деда Хже. Ковачевић Лет-
ра Предраг, Куртај Азема Азем, Небиху Хазира Зећир, Пе-
рић Чедомира Сдетомир, Велијај Азема Малмут; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во рабошга 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Брика Вехапа Шабан, Гаљани Јонуза Шукрија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Филиповић Обрада Мирослав, Хамељи Салаха Та-

хир, Хоти Аљи Синан, Јовановић Стевана Богомир, Каба-
ши Јашара Бећир, Кељановић-Дрекаловић Ђорђа Војис-
лавка, Клинић-Ћирић Александра Чедослава, Кући Хази-
ра Максут, Османи Азема Осман, Сопај Дурака Шукри, 
Васиљевић Николе Мијодраг; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Васић Јована Илија; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ахметај Имера Садри, Краснићи Авдије Иљкије, Љу-

ми Мурата Бахти, Мухаремај Али Исмет, Синан Салиха 
Синан, Велићи Хашима Сефедин; 

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 социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Хријешик Ђуре Јурај, Рашковић Марка Спасоје, Су-
вић Драге Светислав, Жегарац-Георгијевић Стевана Јеле-
на; 

- 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 

Козељац Гавре Лазар, Рушкуц Николе Светислав; 

- за особени заслуги и постцгнати успеси во работата 
од значење за напредокот на зеМјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Мандић Бранка Никола, Пап Јожефа Имре; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арновљевић Уроша Милош, Бабић Радивоја Јован, 

Цинкотски Михаила Јармила, Јовановић Драгића Петар, 
Кечић Петра Ратомир, Кереши Лајоша Лајош, Матковић 
Боже Љубо, Пароци Петра Љиљана, Павловић-Џуња Јеф-
рема Меланија, Петрик Мартина Мартин, Поповић Петра 
Милан, Савић Јаћима Воја; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Косовац Вељка Никола; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Јованов-Милић Никодина Данка, Љубојевић-Дуго-

њић Сретена Стојанка, Милојевић Саве Радица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп 
шгонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Кметић Стјепана Енвер; 
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351. Одлука за начинот на преземање на над-
лежностите, односно на работите, работниците 
и средствата од чл. 556 и 55в од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации 809 

352. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за одржување на минималната ликвид-
ност на банките и на другите финансиски орга-
низации во благајничките записи 810 

353. Решение за утврдување на списокот на готови-
те лекови чиј извоз се врши по претходно из-
вестување на надлежниот сојузен орган на уп-
равата 810 

354. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
И на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 812 

355. Одлука за престанување на важењето на Одлу-
ката за задолжителната резерва на порастот на 
кредитите и другите пласмани на банките над 
определеното ниво во 1988 година 812 

356. Одлука за измена на Одлуката за надоместот 
што банките го плакаат за помалку издвоената 
задолжителна резерва и за користењето на за-
должителната резерва за одржување на нивна-
та дневна ликвидност 812 

357. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на средствата депонирани кај Народна-
та банка на Југославија, народните банки на 
републиките и народните банки на автономни-
те покраини 812 

358. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 813 

359. Одлука за начинот на одржување на минимал-
ната ликвидност на банките 813 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Одлуката на Работната заедница при Оп-
штинското јавно правобранителство и на оп-
штинскиот судија за прекршоци за зголемува-
њето на личниот доход на работникот Драгое 
Машковик за 1984 година за 20% 813 

Исправка на Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации 814 
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