
^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 1.140 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 12.500 
динари. - Рок за рек.ѓамации 15 1ена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; ^релннш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

93. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа 
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју 
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПО-
КРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 
дополнителните средства на републиките и на автономни-
те покраини во периодот од 1986 до 1990 година, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
рпеубликите и покраините од 4 февруари 1988 година. 

П бр. 806 
4. февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Лазар Мојсов, е. р. 

94. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 
ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТО-

ПАНСТВОТО 
Се прогласува Законот за утврдување на приходите 

на федерацијата што во 1988 година се користат за потре-
бите на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
4 февруари 1988 година. 

П. бр.809 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТО-
НОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 

1990 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за дополнителните средства на републи-

ките и на автономните покраини во периодот од 1986 до 
1990 година (^Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85 и 21/87) 
во член 7 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, дел 
од приходите од основниот данок на промет на деривати 
на нафта, во износ од 13%, остварени на територијата на 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово и се отста-
пува на таа покраина во периодот од 1 јануари 1988 до 
1990 година од делот на приходите што од остварениот 
основен данок на промет му припаѓаат на буџетот на фе-
дерацијата.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „ Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 април 1988 година. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За потребите на стопанството се отстапуваат во 1988 

година од остварените приходи на федерацијата од цари-
на и други увозни давачки и се пренесуваат при секоја уп-
лата на посебни сметки кај Службата на општественото 
книговодство на Југославија: 

1) 45,93% за враќање на царината и другите увозни 
давачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија; 

За враќање на царината и другите увозни давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
се отстапува и вкупниот приход остварен од посебните да-
вачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
и се пренесува при секоја уплата на посебна сметка на со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија; 

2) 0,66% за општа стопанска пропаганда и општа ту-
ристичко-информативна дејност спрема странство, а нај-
многу до 18.216,000.000 динари - на посебна сметка на 
Стопанската комора на Југославија; 

3) 0,13% за претставништвата на Стопанската комора 
на Југославија, а најмногу до 3.428,000.000 динари - на по-
себна сметка на Стопанската комора на Југославија; 

4) 2,29% за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе, а најмно-
гу до 63.000,000 динари - на посебна сметка на сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на земјоделството; 
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5) 1,61% за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија, а најмногу до 44.367,000.000 динари - на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката-и технологијата. 

Повеќе издвоените средства од износите за одделни 
намени утврдени во овој член ќе се пренесат на посебна 
сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија за враќање на царината и дру-
гите увозни давачки во корист на организациите на 
здружен труд што извезуваат. По издвојувањето на сред-
ствата за одделни намени до износите утврдени во овој 
член ќе се издвојуваат средства според утврдените процен-
ти за одделни намени и ќе се пренесуваат на посебна смет-
ка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија за враќање на царината и другите 
увозни давачки во корист на организациите на здружен 
труд што извезуваат. 

Член 2 
Од остварените приходи од основниот денок на про-

мет на нафтени деривати, при секоја уплата на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговодство на 
Југославија се пренесува делот што и припаѓа на федера-
цијата, и тоа: 

1) за унапредување на надворешнотрговските односи 
со странство, на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија, и 
тоа: 

а) Моторен бензин 
- М Е - 8 6 41,442% 
- МБ - 98 42,863% 
- Б М Б - 9 5 43,473% 

6) Гасно масло - дизел гориво 
- Д - 1 48,198% 
- Д - 2 46,737% 
- Д - 3 45,218% 

2) за намените од Законот за условите и 
начинот на обезбедување и користење на 
средствата за покритие на курсните разлики, 
каматите и другите трошоци настанати по 
основа на увозот на нафта и нафтени дерива-
ти од 1980 година и за покритие на курсните 
разлики за Југословенскиот нафтовод, на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на финансиите, и тоа: 

а) Моторен бензин 
- М Б - 8 6 13,340% 
- МБ - 98 11,879% 
- Б М Б - 9 5 10,920% 

б) Гасно масло - дизел гориво 
- Д - 1 11,510% 
- Д - 2 11,851% 
- Д - 3 12,276% 

в) Масло за горење 
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 67,083% 
- масло за горење лесно специјално 
(ЛС) 67,439% 
- други масла за горење (лесно (Л), 

средно (С), средно ниско сулфурно 
(СНС), тешко (Т) и тешко ниско 
сулфурно (ТНС) 62,065% 

3) за стоковни резерви на федерацијата, на посебна 
сметка на Сојузната дирекција за стоковни резерви, и тоа: 

а) Моторен бензин 
- М Б - 8 6 2,435% 
- М Б - 9 8 2,413% 
- Б М Б - 9 5 0,929% 

б) Гасно масло - дизел гориво 
- Д - 1 2,260% 
- Д - 2 2,322% 
- Д - 3 2,385% 

в) Масло за горење 
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 4,441% 
- масло за горење лесно специјално 

(ЛС) ' 4,410% 
- други масла за горење (лесно (Л), 

средно (С), средно ниско сулфурно 
(СНС), тешко (Т) и тешко ниско 
сулфурно (ТНС) 4,482% 

г) Млазно гориво 100,000% 
д) Течен гас 25,329% 

4) За изградба на Автопатот братство - Единство" и 
на магистрални патишта, на посебна сметка на сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, и тоа: 

а) Моторен бензин 
- МБ - 86 3,434% 
- М Б - 9 8 3,465% 
- Б М Б - 9 5 3,748% 

б) Гасно масло - дизел гориво 
- Д - 1 3,958% 
- Д - 2 4,054% 
- Д - 3 4,155% 

Средствата од став 1 на оваа точка што ќе се издвојат 
на посебна сметка не можат да се користат до донесување-
то на Законот за финансирање на изградбата на Автопа-
тот братство - Единство", вклучувајќи ја и изградбата на 
патишта според Осимските спогодби и изградбата и ре-
конструкцијата на магистралните патишта од интерес за 
целата земја. 

Член 3 
Стопската комора на Југославија пренесените сред-

ства на посебна сметка од член 1 одредба под 2) на овој за-
кон, најдоцна во рок од пет дена од денот на приемот на 
средствата, ќе ги пренесе на посебни потсметки, и тоа: 
36,29%, а најмногу до 6,610.000.000 динари на потсметката 
за општа стопанска пропаганда и 63,71%, а најмногу до 
11.606,000.000 динари на потсметката за општа туристич-
ко-информативна дејност спрема странство.х 

Член 4 
Средствата од член 1 одредба под 1) и од член 2 од-

редба под 1) на овој закон се користат сразмерно со оства-
рениот извоз и девизен прилив, предвидени со Одлуката 
за утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Ју-
гославија за 1988 година. 

Средствата од член 1 одредба под 2) на овој закон се 
користат во согласност со извршувањето на програмите 
за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-ин-
формативна дејност спрема странство. 

Средствата од член 1 одредба код 3) на овој закон ќе 
се користат за финансирање на претставништвата на Сто-
панската комора на Југославија. 

Средствата од член 1 одредба под 4) на овој закон се 
користат во согласност со посебен сојузен закон. 

Средствата од член 1 одредба под 5) на овој закон се 
користат во согласност со посебен сојузен закон. 

Средствата од член 2 на овој закон, одредби под 2), 3) 
и 4) се користат во согласност со посебен сојузен закон 

Член 5 

Со средствата од член 1 одредба под 1) и од член 2 
одредба под 1) на овој закон ќе се исплатуваат обврските 
настанати по основа на враќање на царината и другите 
увозни девачки и по основа на унапредувањето на надво-
решнотрговските односи со странство според налозите за 
плаќање до 31 декември 1988 година, примени во Служба-
та на општественото книговодство на Југославија до 10 ја-
нуари 1989 година 

На износот на втасаните а ненамирени обврски по 
примените барања од став 1 на овој член во Службата на 
општественото книговодство на Југославија нема да се 
пресметува камата. 

Член 6 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија и Народната банка на Југославија вршат контрола 
над користењето на средствата за потребите на стопан-
ството, водат евиденција и поднесуваат извештаи за ко-
ристењето на тие средства. Начинот на водење евиденција 
и поднесување извештаи за користењето на средствата за 
враќање на царината и другите увозни давачки во корист 
на организациите на здружен труд што извезуваат и за 
стедствата за унапредување на надворешнотрговските од-
носи со странство и за општа стопанска пропаганда и оп-
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шта туристичко-информативна дејност спрема странство 
ги пропишува Сојузниот извршен совет. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за регрес за вештачки ѓубрива, 
средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно 
семе се вршат во согласност со посебен сојузен закон. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за поттикнување на технолош-
киот развој на Југославија се вршат во согласност со посе-
бен закон. 

Водењето евиденција и поднесувањето извештаи за 
користењето на средствата за намените од член 2 одредби 
под 2), 3) и 4) се вршат во согласност со посебни закони. 

Член 7 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

надворешната трговија, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на науката и технологијата, СО-
ЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските, Сојузната дирекција за стоковни 
резерви и Стопанската комора на Југославија за средства-
та од посебните сметки од чл. 1 и 2 на овој закон водат 
книговодства и донесуваат завршни сметки за 1988 годи-
на. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија, сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на земјоделството, сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на науката и технологијата, СО-
ЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите, сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските и Сојузната дирекција за стоковни 
резерви можат дел од работите што се однесуваат на еви-
денцијата за средствата на посебната сметка од чл. 1 и 2 
на овој закон да и доверат на Службата на општественото 
книговодство на Југославија или на друга специјализира-
на организација. 

Надоместот за вршење на работите од став 2 на овој 
член се утврдува со договор помеѓу сојузните органи на 
управата од тој став и извршителот на работите. 

Собранието на СФРЈ ги потврдува завршните сметки 
од став I на овој член. 

Член 8 
Приходите од царина, други увозни давачки и посеб-

ни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени про-
изводи за стоките увезени до 31 декември 1988 година, 
што ќе се наплатат од 1 до 31 јануари 1989 година, се упла-
туваат во корист на посебните сметки од член 1 на овој за-
кон за 1988 година. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со работењето со средствата за потре-
бите на стопанството што се утврдуваат со овој закон се 
покриваат од тие средства. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а одредбите на 
член 2 ќе се применуваат од 1 април 1988 година. 

95. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на 

Соборот на републиките и покраините од 4 февруари 1988 
година. 

П бр. 790 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и услуги во 

прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 
23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86 и 21/87), во член Зо 
ставот 1 се менува и гласи: 

„На износот на данокот на промет што не е уплатен 
во законски пропишаниот рок се плаќа камата во височи-
на на есконтната стапка што ја утврдува Народната банка 
на Југославија зголемена за 40%, со тоа што најнискиот 
износ на каматата не може да биде помал од 1 промил 
дневно за секој ден задоцнување.". 

Член 2 
Во член 37 став 1 точка 3 по зборовите: „дизел гори-

во" се додаваат зборовите: „освен за дизел горивото што 
го набавуваат купувачите - корисници на општествени 
средства од точ. 4 и 5 на забелешката кон тар. бр. 2 на Та-
рифата на основниот данок на промет за кој со Договорот 
за основите на даночната политика се утврдени стапките 
на посебниот данок на промет.". 

Член 3 
Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат 

следните измени: 
Тар. број 2 се менува и гласи: 
„На прометот на деривати на нафта основен данок на 

промет на производи се плаќа, и тоа на: 
1) моторен бензин: 

- М Б - 8 6 152,2450% 
- М Б - 9 8 130,2435% 
- Б М Б - 9 5 107,0285% 

2) Дизел-гориво: 
- Д - 1 144,5670% 
- Д - 2 141,9686% 
- Д - 3 139,3938% 

На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон на 
трактори и на земјоделска механизација го набавуваат 
земјоделските организации на здружен труд, земјоделски-
те задруги, основните организации на кооперанти и воени-
те земјоделски економии за своите потреби или за потре-
бите на своите коперанти индивидуални земјоделски про-
изводители, под условите и на начинот од член 6 и член 37 
став 1 точка 5 од овој закон, основниот данок на промет 
на производи се плаќа по стапка од 108,005% 

3) млазно гориво и авионски бензин — 52% 
4) петролеј за мотори 26% 
5) петролеј за осветление 17% 
6) авионски и моторни масла 24% 
7) минерални масла и масти за мачка-

ње, хипоидни и други минерални мас-
ла и масти, како и масла за подмачку-
вање и примарен (суров) бензин 7% 

8) течен нафтен гас во шишиња и во 
контејнери 15% 

Ако течниот нафтен гас се користи со помош на спе-
цијални уреди за погон на моторни возила и на моторни 



Страна 264 - Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

1 

Петок, 5 февруари 1988 

пловни објекти, основниот данок на промет на производи 
се плаќа по стапка од 62% 

9) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) и 
масло за горење лесно специјално 
(ЛС) ако се продаваат исклучително 
за загревање на станови, станбени 
згради, станбени простории, хотели и 
други угостителски објекти, односно 
за горење во индустриски печки, и 
тоа: 
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 15,7313% 
- масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 16,1359% 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на прометот на деривати на нафта се должни 
посебно да ја евидентираат продажбата на масло за горе-
ње. „ 

Пред пуштањето во промет, маслото за горење ек-
стра лесно (ЕЛ) мора да се бојоса со јасна црвена боја, а 
маслото за горење лесно специјално (ЛС) - со црна боја. 

Маслото за горење од оваа точка не може да се ко-
ристи за погон на моторни возила од сите видови, на 
пловни објекти и други мотори. Ако маслото за горење од 
оваа точка се користи за погон на моторни возила, на 
пловни објекти и други мотори, освен на пловни објекти 
на корисниците на општествени средства што имаат пра-
во на даночни ослободувања според одредбите од овој 
тар. број, данокот се плаќа во петкратен износ на стапките 
од точка 2 на овој тар. број и со примена на санкциите 
пропишани во член 50 став 1 точка 7 и член 54 од овој за-
кон. 

Контрола на употребата на маслото за горење и на 
течниот нафтен гас во моторни возила и во моторни плов-
ни објекти вршат овластените работници на сообраќајна-
та милиција, а прекршочната постапка ја водат надлежни-
те прекршочни судови; 

10) масло за горење - мазут, и тоа: 
- лесно (Л), средно (С), тешко (Т), 

екстра-тешко (ЕТ), нискосулфурно 
лесно (НСЛ), нискосулфурно сред-
но (НСС) и нискосулфурно тешко 
(ИСТ), и тоа: 
од 1 јануари до 31 декември 1988 
година 17,29% 

Ако маслото за горење - мазут корисниците на оп-
штествени средства го набавуваат под условите и на начи-
нот определени во член 6 и член 37 став 1 точка 5 од овој 
закон исклучително за потрошувачка во: производството 
на сурово железо во високи печки; производството на че-
лик во Сименс-Мартинови печки, како и во длабински и 
загревни печки; производството на алуминиум во сите фа-
зи (процесот на расчленување на боксит со помош на на-
триум-хидрооксид); процесот на впарување на лужина за-
ради добивање на глиница; процесот на производство на 
глиница во фаза на калцинација, односно печење на алу-
миниум-хидрат; процесот за одржување на електролитен 
алуминиум во течна состојба на определена температура, 
што се врши во собирни печки; процесот на производство 
на леарски легури на алуминиум во собирни печки; произ-
водството на фероникел; производството на цемент; про-
изводството на бакренец во пламени печки; за топење на 
влошка за рафинација во топилниците на олово, цинк и 
антимон; производството на огноотпорен материјал во 
ротациони печки; процесот на синтерување на керамички 
производи; за топење на суровини (кварцен песок, доло-
мит, натриум-фелдспат, калицинирана сода и др) во стак-
ларски печки; производството на амбалажно и шупливо 
стакло; прехранбената индустрија (производството на ше-
ќер и масло за јадење); индустријата на градежен матери-
јал ; термоцентрлите на јаглен во кои се користи мазут за 
потпалување; термоцентролите - топлани на мазут со мо-
ќност поголема од 30 М ^ и топланите во градови што по-
чнале да работат до 31 декември 1983 година, основниот 
данок на промет на производи се плаќа во износите од 
став 1 на оваа точка намалени за 80%. Од 1 јануари 1989 
година основниот данок на промет на масло за горење -
мазут од став 2 на оваа точка се плаќа според даночната 
стапка од 6,79%. 

Основниот данок на промет на производи од овој 
тар. број не се плаќа ако корисниците на општествени 
средства ги набавуваат, под условите и на начинот опреде-
лени во член 6 и член 37 став 1 точка 5 од овој закон, след-
ните производи: 

1) деривати на нафта - ако организациите на здружен 
труд од хемиската индустрија што произведуваат дерива-
ти на нафта и минерлни мазива ги употребуваат исклучи-
телно како основен материјал за натамошна преработка; 

2) авионски бензин и млазно гориво - ако се набаву-
ваат за погон на авиони на корисниците на општествени 
средства; 

3) примарен бензин - ако гасните централи го набаву-
ваат за производство на електрична енергија; 

4) дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3 - ако го набавуваат ор-
ганизациите на здружен труд од железничкиот, поморски-
от, речниот и езерскиот сообраќај исклучително за погон 
на моторни шински и возила и на пловни објекти; 

5) дизел-гориво Д-1, Д-2 и Д-3 - ако го набавуваат ор-
ганизациите на здружен труд од градскиот сообраќај ис-
клучително за погон на моторни возила во градскиот и 
приградскиот патнички сообраќај. 

Под приградски сообраќај од став 1 на оваа точка се 
подразбира сообраќајот што се врши на локација до 50 
км; 

6) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно специјално (ЛС) - ако производителските орга-
низации на здружен труд односно трговските организации 
на здружен труд им го продаваат на организациите на 
здружен труд од морското и слатководното рибарство за 
погон на рибарски бродови; 

7) маслова горење лесно специјално (ЛС) - ако се на-
бавува за погон на бродови на воената морнарица; 

8) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горе-
ње лесно специјално (ЛС) - ако се продаваат: за загревање 
на простории во просветно-културните организации на 
здружен труд, односно во училиштата, ученичките и сту-
дентските домови, во центрите за одбранбено оспособува-
ње и во детските, специјалните и здравствените организа-
ции на здружен труд; за погон за загревање на штали, 
живинарници, сушилници, стакленици и пластеници и за 
производство и сушење на земјоделски производи на орга-
низациите на здружен труд; за загревање на пареа при 
производството - бланширањето на производи; за загре-
вање на печки за производство на леб и печиво на органи-
зациите на здружен труд и на самостојните занаетчиски 
дуќани - пекарници, како и за загревање на простории и 
објекти во золошките градини; 

9) течен нафтен гас - ака корисниците на општестве-
ни средства го набавуваат за свои потреби, освен за погон 
на моторни возила и на моторни плрвни објекти со по-
мош на специјални уреди; 

10) брајшток и базни масла - ако производителските 
организации на здружен труд ги набавуваат како матери-
јал за репродукција во производството на специфични 
масла за мачкање на чијшто промет се плаќа основниот 
данок на промет на производи според овој тар. број или за 
производство на кабли, трансформатори и амортизери; 

11) моторен бензин и дизел-гориво - ако, врз основа 
на посебна потврда од Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи, под условите на реципроцитет, им се про-
даваат на странски дипломатски и конзуларни претстав-
ништва и на странски дипломатски персонал и на конзу-
ларни функционери; 

12) масло за горење - мазут што рафинериите го про-
изведуваат и користат за свои потреби, во согласност со 
нормативите утврдени во енергетскиот биланс на Југосла-
вија. 

Денок на промет не се плаќа на прометот на моторни 
масла и други масла и масти за подмачкување што се про-
изведени со учество на најмалку 25% базно масло добиено 
со рерафинација. Под базни масла добиени со рерафина-
ција се подразбираат базните масла добиени од употребу-
вани моторни индустриски масла кои по својот квалитет 
им одговараат на базните масла добиени од сурова нафта. 

З а б е л е ш к а :. 
1. Даночна основица за призводите од овој тар. број е 

призводителската цена зголемена за зависните трошоци и 
за учеството за покритие на трошоците на прометот на го-
лемо, односно на мало. 

2. Даночен обврзник е: 
1) продавачот што дериватите на нафта им ги прода-

ва на купувачите на пумпни станици и на други продажни 
места; 

2) купувачот на деривати на нафта - голем потрошу-
вач што тие производи ги купува од производителот, увоз-
никот или организацијата на здружен труд што се занима-
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ва со работи на прометот, под условот и на начинот опре-
делени во член 37 став 1 точка 5 од овој закон, односно 
што тие производи непосредно ги увезува за своја крајна 
потрошувачка. 

3) како голем потрошувач, во смисла на точка 2 од-
редба под 2 на оваа забелешка, се сметаат организациите 
на здружен труд од областа на сообраќајот и единиците и 
установите на Југословенската народна армија.". 

Член 4 
Даночните обврзници кај кои на денот на влегување-

то во сила на овој закон ќе се затекнат производи од тар. 
број 2 на Тарифата на основниот данок на промет на при-
зводи ла кои според дотогашните прописи се платени из-
носите за посебни намени, при плаќањето на данокот на 
промет ќе ги одбијат износите платени за посебни намени 
што се содржани во цените на производите затечени на за-
лихи. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Уредбата за зголемување, намалувње од-
носно укинување на основниот данок на промет на дери-
вати на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/87 и 
74/87). 

Член 6 
Социјалистичките републики и социјалистичките ав-

тономни покраини ќе ги усогласат своите прописи со од-
редбите на овој закон до 1 април 1988 година. 

Член 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист СФРЈ", а ќе се применува 
од 1 април 1988 година. 

96. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИ-
КИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НАСТАНА-
ТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И ЗА ПОКРИТИЕ 
НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 

НАФТОВОД 
Се прогласува Законот за условите и начинот на обез-

бедување и користење на средствата за покритие на кур-
сните разлики, каматите и другите трошоци настанати по 
основа на увозот на нафта и нафтени деривати од 1980 го-
дина и за покритие на курсните разлики за Југословенски-
от нафтовод, што го усвои Собранието на СФРЈ на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 4 февру-
ари 1988 година. 

П бр. 810 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОКРИТИЕ НА 
КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ, КАМАТИТЕ И ДРУГИТЕ ТРО-
ШОЦИ НАСТАНАТИ ПО ОСНОВА НА УВОЗОТ НА 
НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 1980 ГОДИНА И 
ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ЗА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ НАФТОВОД 

Член 1 
Заради покритие на курсните разлики, каматите и 

другите трошоци настанати по основа на увозот на нафта 
и нафтени деривати од 1980 година и покритие на курсни-
те разлики по основа на враќање на странските кредити 
што се користени за изградба на Југословенскиот нафто-
вод (во натамошниот текст: курсни разлики, камати и 
други трошоци), со овој закон се утврдуваат начинот на 
обезбедување на средствата и условите и начинот на ко-
ристењето на тие средства. 

Член 2 
Од остварените приходи од основниот данок на про-

мет на нафтени деривати, при секоја уплата, на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговодство се 
пренесува делот што и припаѓа на федерацијата за покри-
тие на курсните разлики, каматите и другите трошоци, и 
тоа: 

1) моторен бензин 
- МБ-86 13,340% 
- МБ-98 11,879% 
- БМБ-95 10,920% 

2) гасно масло - дизел гориво: 
- Д-1 11,510% 
- Д-2 11,851% 
- Д-3 12,276% 

3) масло за горење екстра-лесно (ЕЛ) — 67,083% 
4) масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 67,439% 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 62,065% 
- средно (С) 62,065% 
- средно ниско сулфурно (СНС) 62,065% 
- тешко (Т) 62,065% 
- тешко ниско сулфурно (ТНС) 62,065% 

Средствата од став 1 на овој член организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и другите обврзници на данокот на промет на на-
фтени деривати ги уплатуваат на начин и по постапка сог-
ласно со прописите со кои се уредува оданочувањето на 
производите и услугите во прометот. 

Член 3 
Височината на вкупните средства за покритие на кур-

сните разлики, каматите и другите трошоци и височината 
на средствата по нивни намени, како и процентот од ос-
тварениот приход од основниот данок на промет на на-
фтени деривати од член 2 став 1 на овој закон што и при-
паѓа на федерацијата, ги утврдува Собранието на СФРЈ за 
секоја година. 

Заради утврдување на височината на вкупните сред-
ства од став 1 на овој член, Здружението на нафтното сто-
панство на Југославија, Здружението на банките на Југо-
славија и Здружението на градежните организации на Ју-
гославија, односно соодветното општо здружение се 
должни секоја година да му достават на сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на финансиите претсмет-
ка на средствата за покритие на курсните разлики, камати-
те и другите трошоци, и тоа: Здружението на нафтното 
стопанство на Југославија - за организациите на здружен 
труд што се занимаваат со производство на нафтени дери-
вати, организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на нафтени деривати и за Југословенскиот на-
фтовод, Здружението на банките на Југославије - за банки-
те и Здружението на градежните организации на Југосла-
вија - за градежните организации на здружен труд што 
извеле работи во странство. 
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Член 4 
Службата на општественото книговодство, во роко-

вите за распоред на средствата од проодната збирна смет-
ка на, која се уплатуваат приходите на федерацијата од ос-
новниот данок на промет на нафтени деривати, ќе го пре-
несува износот во процентот пропишан во согласност со 
член 2 став 1 од овој закон на посебна сметка на сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите. 

Член 5 
Неискористениот дел од средствата за покритие на 

курсните разлики, каматите и другите трошоци во една 
година се пренесува во наредната година. 

Член 6 
Средствата за покритие на курсните разлики, камати-

те и другите трошоци им се даваат на организациите на 
здружен труд што се занимаваат со производство на на-
фтени деривати, на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на нафтени деривати, на Југосло-
венскиот нафтовод, на банките и на организациите на 
здружен труд што изведуваат инвестициони работи во 
странство, а чии побарувања од странство се користени за 
увоз на нафта. 

Член 7 
Средствата од член 1 ќе ги користат: 
1) организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на нафтени деривати, организациите на 
здружен труд што се занимаваат со увоз на нафта и нафте-
ни деривати, организациите на здружен труд што се зани-
маваат со промет на нафтени деривати - за курсните раз-
лики настанати по основа на користењето на краткорочни 
странски кредитни линии и депозити што се земани од 
1980 година до 1987 година за увоз на нафта и нафтени де-
ривати, во согласност со енергетскиот биланс на Југосла-
вија за тековната година, и тоа до првото обновување на 
краткорочните кредитни линии и депозитите; 

2) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати, организациите на 
здружен труд што се занимаваат со промет на нафтени де-
ривати и организациите на здружен труд што се занимава*-
ат со увоз на нафта и нафтени деривати, организациите на 
здружен труд изведувачи на инвестициони работи во 
странство односно банките за курсните разлики настанати 
по основа на користењето на девизи од авансот на изведу-
вачите на инвестициони работи во странство и по основа 
на користењето на девизи од консигнаторите и од други 
организации на здружен труд за плаќање на увозот на на-
фта и нафтени деривати од 1980 до 1987 година; 

3) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати - за покритие на 
разликата помеѓу вистинските цени на увозната нафта и 
просечните цени на таа нафта признати во цените на на-
фтените деривати; 

4) Југословенскиот нафтовод - за покритие на кур-
сните разлики по основа на враќање на странските креди-
ти што се користени за изградба на југословенскиот на-
фтовод до конечната отплата на кредитите; 

5) банките - за покритие на курсните разлики по ос-
нова на обновените странски краткорочни кредитни ли-
нии и депозитите користени од 1980 година за увоз на на-
фта и нафтени деривати, а што се обновени најдоцна до 31 
декември 1983 година и на курсните разлики по основа на 
одложеното плаќање по основа на Циришката спогодба; 

6) организациите на здружен труд изведувачи на ин-
вестициони работи во странство - за покритие на курсни-
те разлики и каматите настанати по основа на користење-
то на нивните побарувања во странство за увоз на нафта и 
нафтени деривати од 1982 до 1987 година, освен ако тоа не 
е уредено со посебен закон; 

7) организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на нафтени деривати - за покритие на дел 
од трошоците за кои нафтата се транспортира по сувозе-
мен пат (друмски и железнички), за разликата што произ-
легува по единица превезена нафта (тон/километар) со 
тие транспортни средства во однос на остварените просеч-
ни транспортни трошоци на организациите што го корис-
тат југословенскиот нафтовод. 

Член 8 
Корисниците на средствата за покритие на курсните 

разлики, каматите и другите трошоци ги остваруваат сво-
ите права со поднесување барање кон кое прилагаат соод-
ветна документација. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на финансиите донесува про-
пис за потребната документација, во рок од 30 дена од де-
нот на влегувањето на овој закон во сила. 

Член 9 
Контрола на документацијата за остварувањето на 

правата од член 7 на овој закон врши комисија што ја фор-
мира функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на финансиите. 

Член 10 
Средствата за покритие на курсните разлики, камати-

те и другите трошоци ќе се користат врз основа на финан-
сискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи и 
вкупните расходи за секоја календарска година. 

Финансискиот план на средствата за покритие на 
курсните разлики, каматите и другите трошоци го донесу-
ва Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на финансиите, а го 
потврдува Собранието на СФРЈ. 

Член 11 
За секоја година се донесува завршна сметка на сред-

ствата за покритие на курсните разлики, каматите и дру-
гите трошоци. 

Завршната сметка ја донесува Сојузниот извршен со-
вет на предлог од сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на финансиите, а ја потврдува Собранието на 
СФРЈ. 

Кон завршната сметка се поднесува годишен извеш-
тај за користењето на средствата за покритие на курсните 
разлики, каматите и другите трошоци. 

Член 12 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на финансиите е наредбодавец 
за користењето на средствата за покритие на курсните 
разлики, каматите и другите трошоци. 

Стручните, административните и другите работи во 
врска со користењето на средствата за покритие на куп-
ените разлики, каматите и другите трошоци ги врши со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на финанси-
ите. 

Трошоците на платниот промет и другите трошоци 
настанати во врска со користењето на средствата за по-
критие на курсните разлики, каматите и, другите трошоци 
се покриваат врз товар на тие средства. 

Член 13 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

финансиите води книговодство за средствата за покритие 
на курсните разлики, каматите и другите трошоци и други 
евиденции за користењето на тие средства. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ (ОДРЕДБИ 

Член 14 
Исплата на средства на корисниците, врз основа на 

издадените решенија, според одредбите на Одлуката за 
определување на износите за посебни намени и надомести 
при утврдувањето на цените на нафтени деривати, ќе се 
врши од 1 април 1988 година. 

Член 15 
Даночните обврзници кои со влегувањето во сила на 

овој закон не извршиле уплата на износот за посебни на-
мени на начинот и во роковите утврдени со одредбите на 
Одлуката за определување на највисокото ниво на цените 
на нафта и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/86,14/86,27/86 и 39/86) и Одлуката за определување 
на износите за посебни намени и надомести при утврдува-
њето на цените на нафтени деривати („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 63/86, 69/86, 19/87, 34/87, 39/87, 44/87, 52/87, 
54/87, 57/87 и 74/87) се должни во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон да извршат уплата 
на сметките за соодветни намени кај Службата на општес-
твеното книговодство и 15-дневно до денот на почетокот 
на примената на овој закон. 

Средствата наменети за истражување на нафта и гас 
во земјата и во странство што не се уплатени до влегува-
њето во сила на овој закон, обврзниците ќе ги уплатат во 
рок од 15 дена од денот на неговото применување на по-
себна сметка кај службата на општественото книговодство 
во социјалистичките републики односно во социјалистич-
ките автономни покраини. 

Уплатените а непотрошени средства сојузниот орган 
на управата надлежен за енергетика и индустрија, во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе ги распореди и ќе им уплати средства на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни покраи-
ни сразмерно со извршената продажба на нафтени дерива-
ти на териториите на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини во 1987 година. 

Член 16 
Социјалистичките републики и социјалистичките ав-

тономни покраини ќе ги усогласат своите прописи со од-
редбите на овој закон до 1 април 1988 година. 

Член 17 
Со денот на примената на овој закон престанува да 

важи Одлуката за определување на износите за посебни 
намени и надомести при утврдувањето на цените на нафта 
и нафтени деривати („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/86, 
68/86, 19/87, 34/87, 39/87, 44/87, 52/87, 54/87 и 74/87). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се применува 
од 1 април 1988 година. 

97. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за измена и дополнение на За-

конот за утврдување на изворите на средства за финанси-
рање на сојузните стоковни резерви, што го усвои Собра-
нието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 4 февруари 1988 година. 

П бр. 794 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

финансирање на сојузните стоковни резерви („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/84 и 53/85), во член 3 ставот 1 се ме-
нува и гласи: 

„Од остварените приходи од основниот данок на про-
мет на деривати на нафта се пренесува, при секоја уплата 
на посебна сметка кај службата на општественото книго-
водство делот што и припаѓа на федерацијата за изградба 
и финансирање на сојузните стоковни резерви на деривати 
на нафта, и тоа: 

а) моторен бензин 
- МБ - 86 2,435% 
- МБ - 98 2,413% 
-БМБ-95 0,929% 

б) гасно масло - дизел-гориво 
- Д - 1 2,260% 
- Д - 2 2,322% 
- Д - 3 2,385% 

в) масло за горење 
- екстра лесно (ЕЛ) 4,441% 
- лесно специјална (ЛС) 4,410% 
- други масла (лесно-Л, средно-С, 

средно ниско сулфурно-СНС, теш-
ко-Т и тешко ниско сулфурно-
-ТНС) 4,482% 

г) млазно гориво и авио-бензин 100,000% 
д) течен гас 25,329%.". 

Во став 2 по зборот: „лимон" се додаваат зборовите: 
„и мандарин^". 

Член 2 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 април 1988 година. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Во Законот за утврдување на изворите на средства за 

98. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за финансирање на федерацијата, што го усвои 
Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 4 февруари 1988 година. 

П бр. 791 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, е. р. 

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

НАНСИРАЊЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на федерацијата 

(^Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77, 71/85 и 71/86) во 
член 26 ст. 1 и 2 зборовите: Сојузниот секретаријат за фи-
нансии" се заменуваат со зборовите: сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на надворешната трговија". 
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Член 2 
Во член 28 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Делот на приходите од основниот данок на промет, 

кој врз основа на став 2 точка 3 од овој член и припаѓа на 
федерацијата, може пред внесувањето во буџетот на феде-
рацијата, врз основа на сојузен закон, да се користи за на-
мените определени со тој закон.". 

Досегашниот ств 3 станува став 4. 

Член 3 
Во член 33 во став 1 по зборот: производи" се дода-

ваат зборовите: „и услуги". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 

приходот од основниот данок на промет на нафтени дери-
вати, што и припаѓа на федерацијата се утврдува во про-
цент, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- М Б - 8 6 82,052% 
- МБ - 98 81,981% 
- Б М Б - 9 5 . 81,182% 

2) Гасно масло - дизел гориво: 
- Д - 1 84,038% 
- Д - 2 83,592% 
- Д - 3 83,129% 

3) масла за горење 
екстра лесно (ЕЛ) 79,567% 

4) масло за горење 
лесно специјал (ЛС) 79,847% 

5) други масла за горење 
(Л, С, СНС, Т и ТНС) 90,021% 

6) млазно гориво и 
авио-бензин 100,000% 

7) течен гас 25,319%. 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 4 
Социјалистичките републики и социјалистичките ав-

тономни покраини ќе ги усогласот своите прописи со од-
редбите на овој закон до 1 април 1988 година. 

100. 
Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа и мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Сојузниот собор од 3 февруари 1988 година и на седницата 
на Соборот на републиките и покраините од 4 февруари 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста заменик на сојузниот сек-

ретар за надворешни работи Будимир Лончар. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 020-7/88-025 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
д-р Марјан Рожич е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините 
Драшко Поповиќ е. р. 

Претседател на Сојузниот 
собор 

Омер Курпејовиќ е. р. 

101. 
Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од претседателот на Сојузниот из-
вршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за 
избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 3 февруари 1988 
година и на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 4 февруари 1988 година, донесе 

Член 5 
Овај закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се приме-
нува од 1 април 1988 голине. 

99. 
Врз обнова на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со точка 75 став 3 од Одлуката за организацијата и рабо-
тата на службите на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на 
седницата на Сојузниот собор од 3 февруари 1988 година и 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
4 февруари година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ 
Ос должноста советник на Собранието на СФРЈ се 

разрешува Хрвое Бачиќ, поради заминување на нова 
должност. 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 06.4-3/88-011 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Петседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д~р Марјан Рожич е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и Претседател на Сојузниот 

покраините собор 
Драшко Поповиќ е. р. Омер Курпејовиќ е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАД-

ВОРЕШНИ РАБОТИ 
За сојузен секретар за надоврешни работи се именува 

Будимир Лончар. 
Собрание на СФРЈ 

АС бр. 402 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожив е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и Претседател на Сојузниот 

покраините собор 
Драшко Поповиќ е. р. Омер Курпејовиќ е. р. 

102. 
Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Собрание-
то на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 февруа-
ри 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИ-
ОТ ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА 
II ИЗДАНИЕ НА ЕНДИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
1. Се прифаќа Општествениот договор за измени и 

дополненија на Општествениот договор за изработка и 
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финансирање на И издание на Енциклопедијата на Југо: 
славија. 

2. Сојузниот собор го определува Радивое Шќекиќ, 
делегат во Одборот за општествено-политички односи, од 
името на Собранието на СФРЈ, да го поштите овој оп-
штествен договор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 273 
3 феврари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
д-р Марјан Рожич е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор 

Омер Курпејовиќ е. р. 

103. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 
февруари 1988 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 4 феврари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО, ДЕЛОКРУГОТ И СОСТАВОТ НА 
КОМИСИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕ-
ДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА НА 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСЕЛУ-
ВАЊЕТО НА СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ОД КОСО-
ВО, ПОБРЗО ВРАЌАЊЕ НА ОНИЕ ШТО ГО НАПУШ-
ТИЛЕ И ДОАЃАЊЕ НА СИТЕ ШТО САКААТ ДА ЖИ-

ВЕАТ И РАБОТАТ НА КОСОВО 
1. Се формира Комисија на Собранието на СФРЈ за 

следење на извршувањето на Програмата на мерки и ак-
тивности за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуш-
тиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на 
Косово (во натамошниот текст: Комисија), како работно 
тело на Собранието на СФРЈ. 

2. Комисијата има задача: 
- да го следи извршувањето на Програмата на мерки 

и активности за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го 
напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и ра-
ботат на Косово; 

- да ги разделува извештаите на сојузните органи и 
организации, како и на собранијата на републиките и на 
автономните покраини за спроведувањето на задачите од 
Програмата на мерки и активности за запирање на иселу-
вањето на Србите и Црногорците од Косово, побро враќа-
ње на оние што ги напуштиле и доаѓање на сите што сака-
ат да живеат и работат на Косово и за тоа да ги известува 
соборите; 

- по своја иницијатива или на барање од Соборот да 
ги известува соборите на Собранието на СФРЈ за извршу-
вањето на одделни работи и задачи предвидени со оваа 
програма. 

3. Во вршењето на задачите и работите од втората 
точка на оваа одлука Комисијата остварува потребна со-
работка и координација во работата со сојузните, репуб-
личките и покраиниските органи и организации, општес-
твено-политичките и општествените организации, само-
управните организации, заедници и здруженијата односно 
работните тела на тие органи, организации, заедници и 
здруженија, како и со работните тела на соборите и со за-
едничките работни тела на соборите на Собранието на 
СФРЈ. 

4. Комисија има претседател и 7 членови. 
Претседателот и членовите на Комисијата ги избира-

ат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на делегати-
те во соборите на Собранието на СФРЈ водејќи сметка за 
еднаквата застапеност на делгатите од секој собор и секоја 
република и автономна покраина, на предлог од Комиси-
јата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања. 

5. Во работата на Комисијата можат, по покана, да 
учествуваат претставници на заинтересираните органи, 
оргаизации, заедници и здруженија во федерацијата, реп-
буликите и автномните покраини, како и истакнати јавни, 
научни и стручни работници. 

6. Комисијата може да формира работни групи зара-
ди проучување на некои прашања, вршење на консулта-
ции, подготовка на документационо-аналитички матери-
јали и за вршење на други работи од својот делокруг. 

7. Стручните и другите работи потребни за работата 
на Комисијата ги обезбедува генералниот секретар на Со-
бранието на СФРЈ. 

8. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ". 

9. Одлуката влегува во сила во рок од осум дена од 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 406 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините, 
Драшко Поповиќ е. р. 

Претседател на Сојузниот 
собор 

Омер Курпејовиќ е. р. 

104. 
Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 19 став 3 од Законот за Сојузното јавно правобра-
нителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисија-
та за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор 
од 3 февруари 1988 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 4 февруари 1988 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗЕН ЈАВЕН ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ 
За сојузен јавен правобранител се именува Сашо Ива-

носки, досегашен заменик на сојузниот јавен обвинител. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 407 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич е. р. 

Претседател на Соборот 
на републиките и 

покраините 
Драшко Поповиќ е. р. 

Претседател на Сојузниот 
собор 

Омер Курпејовиќ е. р. 

105. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надомес-

тите на личните доходи и на другите примања на делега-
тите во Собранието на СФРЈ (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 27 јануари 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А ј 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИ-
ОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 
1. Надоместот на личниот доход на делегатите што 
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надомест на личниот доход во постјан месечен износ ос-
тваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 24,5%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход 
од точка 1 на оваа одлука ке се изврши од 1 јануари 1988 
година, а надоместот на личниот доход ке се исплати на 
товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука 
имаат и делегатите и функционерите што остваруваат ли-
чен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за рабо-
тата и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и функцио-
нерите во федерацијата на кои им престанала функцијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67, 34/77 и 55/84). 

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

Бр. 120-13/88-013 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Емин Добраџик, с. р. 

106. 
Брз основа на член 36 став 3, член 37 став 2 и член 56 

став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на 
СФРЈМ, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Уредбата за контниот план и за билансите за ор-

ганизациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3/85,45/86, 13/87 и 61/87) во образецот Биланс на сос-
тојбата на 19 година се вршат следните 
дополненија: 

1) по редниот број 57а и поднасловот „ж) Активни 
временски разграничувања" се додава нов реден број 576, 
кој гласи: 

„576. 190 Непокриени ревалоризациони расходи"; 
2) под редниот број 296 се додава одредба, која гласи: 

„296 290 Ревалоризациона резерва". 

Член 2 
Во образецот Биланс на успехот од 1 јануари до 

19 година се вршат следните измени и дополненија: 
1) по редниот број 160 се додава нов реден број 160а, 

кој гласи: 
„160а дел 190 Непокриени ревалоризациони расхо-

ди"; 
2) Редниот број 161 се менува и гласи: 
„161 ВКУПНО (ред. бр. 155 до 160а)" 
3) по редниот број 171 се додава нов реден број 171а, 

кој гласи: 
„171а дел 290 - Ревалоризациона резерва". 
4) Редниот број 172 се менува и гласи: 
„172 ВКУПНО (ред. бр. 162 до 171а)". 

Член 3 
Во образецот Посебни податоци од 1 јануари до 

19 го^ина, под редниот број 23 во колоната 2 бројот 
„850" се заменува со бројот: „851". 

Член 4 
Оваа уредба се применува и на изработката на за-

вршната сметка за 1987 година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 23 
4 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

107. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за вкупниот 

приход и доходот' („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 
42/87 и 65/87), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТИТЕ 
НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 

НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И СТОКИ 
1. Во Одлуката за начинот на усогласување на вред-

ностите на залихите на недовршено производство на гото-
ви производи и стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
62/85), во точка 3 по зборовите: „на посебно конто" се до-
даваат запирка и зборовите: „зголемена за износот на ре-
валоризацијата на залихите", а зборовите: „член 29 став 3, 
чл. 30,32 и член 38 став 2 и член 43 став 2 од Законот за ут-
врдување и распоредување на вкупниот приход и на дохо-
дот и за утврдување и распоредување на приходот" се за-
менуваат со зборовите: „чл. 43 до 48 и чл. 53 и 58 на Зако-
нот за вкупниот приход и доходот". 

2. Во тачка 8 став 2 одредба под 2 по зборот: „трошо-
ци" се додава запирка, а зборовите: „на амортизацијата" 
се заменуваат со зборовите: „трошоците на амортизација-
та и износите на ревалоризацијата". 

3. По точка 9 се додава нова точка 9а, која гласи: 
„9а. По исклучок од одредбите на точка 7 од оваа од-

лука, основната организација може да одлучи збирот на 
негативните разлики што ке ги утврди според одредбите 
на таа точка да го намали за збирот на позитивните разли-
ки што ке ги утврди за производи кај кои просечната про-
дажна цена е поголема од цената по која производот се во-
ди во книговодството и за утврдената разлика да ја усог-
ласи вредноста на залихите. 

За разликата што ке ја утврди според став 1 на оваа 
точка основната организација ги намалува цените во кни-
говодството на сите или на одделни производи за кои ке 
утврди разлика во цената според одредбата на точка 7 
став 2 одредба под 7 на оваа одлука. 

Ако основната организација одлучи да ја користи 
можноста од став 1 на оваа точка, во прегледот, што го 
составува според точка 7 став 2 на оваа одлука, го ис-
кажува и податокот за разликата во цената за производите 
кај кои просечната продажна цена е поголема од цената 
по која производот се води во книговодството." 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а се приме-
нува и на изработката на завршната сметка за 1987 годи-
на. 

Е. п. бр. 22 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

108. 
Врз основа на член 2006 од Законот за девизното ра-

ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85,71/86 и 3/88), 
Сојузниот извршен совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА 
ПЛАКАЊАТА ПО ПРВИОТ ПРИОРИТЕТ ОД ЧЛЕН 
110 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ ВО 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1988 ГОДИНА 
1. Организациите на здружен труд кои, во смисла на 

точка 24 од Одлуката за начинот на пресметување на оп-
штествено признатите репродукциони потреби и начинот 
на усогласување на правото на увоз и пла^сање со остваре-
ниот извоз и девизен прилив („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/88), имаат извоз поголем од увозот можат во првото 
тримесечје на 1988 година да плакаат во странство за по-
требите на репродукцијата по првиот приоритет од член 
110 на Законот за девизното работење (во натамошниот 
текст: Законот) во износот пресметан врз основа на одред-
бите од оваа одлука. 

2. Под плакања во странство за потребите на репро-
дукцијата, во смисла на одредбите на оваа одлука, се под-
разбира плакање на суровини, репродукционен материјал 
и резервни делови за текуштото одржување на опремата, 
распоредени на сите форми на увозот, како и нестоковни 
плакања што се во функција на репродукцијата. 

3. Организацијата на здржен труд од точка 1 на оваа 
одлука може во првото тримесечје 1988 година да плака 
во странство во конвертибилни девизи за потребите на 
репродукцијата по привиот приоритет од член 110 на За-
конот најмногу до 25% од нејзиното право на увоз и плака-
ње утврдено за првото тримесечје на 1988 година по-
множено со коефициентот на приливот на таа организаци-
ја на здружен труд за 1987 година. 

Коефициентот од став 1 на оваа точка претставува 
односот на приливот на конвертибилни девизи остварен 
во 1987 година и извозот што организацијата на здружен 
труд го остварила во истиот период. 

4. Овластената банка од член 108 на Законот и го пре-
сметува на организацијата на здружен труд износот на 
плакањата во странство за потребите на репродукцијата 
што таа организација мо^е да ги врши по првиот приори-
тет од член 110 на Законот, на начинот од точка 3 на оваа 
одлука. 

5. Овластената банка од член 108 на Законот води 
евиденција за пресметаниот и искористениот обем на пла-
кањата во странство за потребите на репродукцијата по 
првиот приоритет од член 110 на Законот и тие податоци 
преку здржената банка и ги доставува на Народната банка 
на Југославија, најдоцна до 10 февруари 1988 година, а 
податоците за искористениот обем на плакањата - секој 
10-ти ден во месецот. 

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

Е. п. бр. 24 
5 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулик, с. р. 

109. 
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 стандардизацијата пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што ги има 
следниот назив и ознака: 

Земање на мостри и методи за испи-
тување на течни горива и на специјални 
бензини Ј1Ј5 В.Н8.010 

донесен со Решението за југословенските стандарди за 
течни горива, конзистентни масти и активирани масла 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/55). 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/12 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

110. 
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 ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАЛВАНСКИ ПРЕВЛАКИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што ги има 
следниот назив и ознака: 

Испитување на галвански превлаки. ' 
Галвански превалки од бакар-никел и од 
бакар-никел-хром врз цинк и цинкови ле-
гури Ј Ш С.Т7.114 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
галвански превлаки („Службен лист на ФНРЈ, бр. 45/56). 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/13 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

111. 
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 стандардизацијата пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАМЕН 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1. Испитување жилавоста на камен — ЈХЈ8 В.В8.014 
2. Испитување на камен со Девалова 

машина ЈШВ.В8.018 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
физикални и технички мерења за камен и негови методи 
на испитување, за бетон и за употреба на ложишна згура 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/57). 
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Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/14 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

112. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВО-

ДИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи југословенскиот стандард што ги има 
следниот назив и ознака: 

Ведро за вода од конопена ткаенина ЈТЈ8 Р.СЗ.100 
донесен со Репението за југословенските стандарди од об-
ласта на текстилната индустрија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/58 и 41/58). 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/15 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин ДрагоевиЈс, с. р. 

113. 
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 стандардизацијата пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ПРЕРА-

БОТКА НА НАФТА 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/16 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

114. 
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 стандардизацијата пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИГУРНОСНО СТАКЛО 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за сигурносно стакло („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
12/60). 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/17 
25 јануари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевик, с. р. 

115. 
Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86) и член 3 став 2 од Уредбата за Кон-
тниот план и за билансите за банките („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/77, 26/78, 9/85, 72/85, 68/86 и 13/87), по 
претходно прибавеното мислење од Сојузниот секретари-
јат за финансии, од Службата на општественото книговод-
ство на Југославија и од Здружението на банките на Југо-
славија, Советот на гувернерите донесува 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат југословенските стандарди што ги 
имат следните називи и ознаки: 

1. Турбинско масло, доста лесно (ТУ-
-ВЛ) ЈХЈ8 В.НЗ.110 

2 Турбинско масло, лесно (ТУ-Л) — Ј1Ј5 В.НЗ.111 
3 Турбинско масло, средно (ТУ-С) — Ј Ш В.НЗ.112 
4 Турбинско масло, тешко (ТУ-Т) — Ј1Ј5В.Н3.113 
5. Турбинско масло, доста тешко 

(ТУ-ВТ) ЈШВ.НЗ.114 
6. Методи за испитување на произво-

дите од нафта. Испитување на циркулаци-
они и турбински масла Ј Ш В.Н8.220 

7. Методи за испитување на произво-
дите од нафта. Испитување на вретенски, 
лежишни, осни масла и цилиндарско мас-
ло за заситена пареа Ј Ш В.Н8.240 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
производи од преработката на нафта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/58). 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧ-
КИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот 
план за банките („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/77, 
57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 
33/84,42/84, 18/85, 36/86 и 24/87) во Планот на аналитич-
ките сметки во Контниот план за банките, кој е составен 
дел на таа одлука, се вршат следните дополненија: 

1) по точка 16 се додава точка 16а, која гласи: 
,,16а) сметка 150 - Побарувања по основ на камати 

1500 - Побарувања по основ на камати од ОЗТ од 
стопанската дејност 

1501 - Побарувања по основ на камати од СИЗ од 
стопанската дејност 

1502 - Побарувања по основ на камати од ОЗТ од 
општествените дејности 

1503 - Побарувања по основ на камати од СИЗ од 
општествените дејности 

1504 - Побарувања по основ на камати од ОПЗ 
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1505 - Побарувања по основ на камати од банките и 
од други финансиски организации 

1506 - Побарувања по основ на камати од други 
КОС 

1507 - Побарувања по основ на камати од населени-
ето 

1508 - Побарување по основ на камати од странски 
лица'; 

2) по точка 18а се додава точка 186, која гласи: 
„186) сметка 156 - Побарувања во девизи по основ на ка-
мати и надомести 

1560 - Побарувања во девизи по основ на камати по 
краткорочно работење 

1564 - Побарувања во девизи по основ на камати по 
долгорочно работење 

1568 - Побарувања во девизи по основ на надомести 
1569 - Други побарувања по основ на камати"; 
3) по точка 22 се додава точка 22а, која гласи: 

„22а) сметка 250 - Обврски по основ на камати 
2500 - Обврски спрема ОЗТ - од стопанската дејност 

по основ на камати 
2501 - Обврски спрема СИЗ од стопанската дејност 

по основ на камати 
2502 - Обврски спрема ОЗТ од општествената деј-

ност по основ на камати 
2503 - Обврски спрема СИЗ од општествените деј-

ности по основ на камати 
2504 - Обврски спрема ОПЗ по основ на камати 
2505 - Обврски спрема банките и други финансиски 

организации по основ на камати 
2506 - Обврски спрема други КОС по основ на кама-

ти 
2507 - Обврски спрема населението по основ на ка-

мати 
2508 - Обврски спрема странски лица по основ на 

камати"; 
4) по точка 24а се додава точка 246, која гласи: 

„246) сметка 256 - Обврски во девизи по основ на камати и 
надомести 

2560 - Обврски во девизи по основ на камати по 
краткорочно работење 

2564 - Обврски во девизи по основ на камати по до-
лгорочно работење 

2568 - Обврски во девизи по основ на надомести 
2569 - Други обврски во девизи по основ на кама-

ти"; 
5) по точка 34 се додава точка 34а, која гласи: 

„34а) сметка 329 - Втасани ненаплатени побарувања по 
краткорочни кредити во девизи 

3290 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од ОЗТ од стопан-
ската дејност 

3295 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од банките и од дру-
ги финансиски организации 

3296 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од други КОС 

3298 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити во девизи од странски лица"; 

6) по точка 36 се додава точка 36а, која гласи: 
„36а) сметка 339 - Втасани ненаплатени побарувања по 
краткорочни пласмани во хартии од вредност и по други 
краткорочни пласмани, во девизи 

3396 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други краткорочни пласмани, во девизи од 
КОС 

3398 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други краткорочни пласмани, во девизи, од 
странски лица"; 

7) по точка 39 се додава точка 39а, која гласи: 
„39а) сметка 349 - Втасани ненаплатени побарувања по 
долгорочни кредити во девизи 

3490 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од ОЗТ од стопан-
ската дејност 

3491 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од СИЗ од стопан-
ската дејност 

3492 - Втасани ненаплатени побарувања по ДОЛЈО-
рочни кредити во девизи од ОЗТ од општес-
твените дејности 

3493 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од СИЗ од општес-
твените дејности 

3494 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од ОПЗ 

3495 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од банките и од дру-
ги финансиски организации 

3496 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од другите КОС 

3498 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни кредити во девизи од странски лица"; 

8) по точка 39а се додава точка 396, која гласи: 
„396) сметка 359 - Втасани ненаплатени побарувања по 
долгорочни пласмани во хартии од вредност и по други 
пласмани, во девизи 

3596 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни пласману во хартии од вредност и по 
други долгорочни пласмани, во девизи од 
КОС 

3598 - Втасани ненаплатени побарувања по долго-
рочни пласмани во хартии од вредност и по 
други долгорочни пласмани во девизи од 
странски лица". 

9) по точка 396 се додава точка 39в, која гласи: 
„39в) сметка 369 - Втасани ненаплатени побарувања од 
меѓубанкарското работење во девизи 

3690 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од народните банки 

3692 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од основните банки во рамките 
на здружена банка 

3693 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња во девизи од банките и од други финансис-
ки организации во странство основани од ос-
новните банки 

3695 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од народните банки 

3697 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од основните банки во рамките 
на здружената банка 

3698 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња во девизи од банките и од други финансис-

ч ки организации во странство основани од ос-
новните банки"; 

10) по точка 61 се додава точка 61 а, која гласи: 
„61 а) сметка 419 - Втасани ненаплатени краткорочни кре-
дити за обртни средства 

4190 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од стопанската деј-
ност 

4191 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од стопанската деј-
ност 

4192 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од стопанските деј-
ности 

4193 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од стопанските деј-
ности 

4194 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од ОПЗ 

4195 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од банките и од други финан-
сиски организации 

4196 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од други КОС 

4197 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од населението 

4198 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
обртни средства од странски лица"; 

11) по точка 63 се додава точка 63а, која гласи: 
„63а) сметка 429 - Втасани ненаплатени други краткороч-
ни кредити 

4290 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОЗТ од стопанската дејност 

4291 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од СИЗ од стопанската дејност 
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4292 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОЗТ од општествените дејности 

4293 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од СИЗ од општествените дејности 

4294 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од ОПЗ 

4295 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од банките и од други финансиски орга-
низации 

4296 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од други КОС 

4297 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од населението 

4298 - Втасани ненаплатени други краткорочни кре-
дити од странски лица"; 

12) по точка 64 се додава точка 64а, која гласи: 
„64а) сметка 439 - Втасани ненаплатени краткорочни 
пласмани во хартии од вредност 

4390 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската 
дејност 

4391 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од стопанската 
дејност . 

4392 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

4393 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од општестве-
ните дејности 

4394 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОПЗ 

4395 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од банките и од други 
финансиски организации 

4396 - Втасани ненаплатени краткорочни пласмани 
во хартии од вредност од КОС"; 

Досегашната точка 64а станува точка 646. 
13) по точка 646, се додава точка 64в, која гласи: 

„64в) сметка 449 - Втасани ненаплатени краткорочни 
здружени средства и други краткорочни пласмани 

4490 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
ОЗТ од стопанската дејност 

4491 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
СИЗ - од стопанската дејност 

4492 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
ОЗТ - од општествените дејности 

4493 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
СИЗ - од општествените дејности 

4494 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
опз 

4495 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други пласмани од банките и од 
други финансиски организации 

4496 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други пласмани од други КОС 

4498 - Втасани ненаплатени краткорочни здружени 
средства и други краткорочни пласмани од 
странски лица"; 

14) по точка 64в се додава точка 64г, која гласи: 
„64г) сметка 459 - Втасани ненаплатени краткорочни кре-
дити за станбено-комунална изградба 

4590 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ - од 
стопанската дејност 

4591 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ - од 
стопанската дејност 

4592 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од сто-
панските дејности 

4593 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од оп-
штествените дејности 

4594 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

4595 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 

станбено-комунална изградба од банките и 
од други финансиски организации 

4596 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од други КОС 

4597 - Втасани ненаплатени краткорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од население-
то"; 

15) по точка 68 се додава точка 68а, која гласи: 
„68а) сметка 469 - Втасани ненаплатени краткорочни по-
барувања од меѓубанкарското работење 

4691 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња по дадени средства на други основни бан-
ки во рамките на здружената банка 

4692 - Втасани ненаплатени побарувања по кратко-
рочни кредити дадени на банките од примар-
ната емисија 

4698 - Втасани ненаплатени краткорочни побарува-
ња по дадени средства на банките и на други 
финансиски организации во странство осно-
вани од основните банки"; 

16) по точка 68а се додава точка 686, која гласи: 
„686) сметка 479 - Втасани ненаплатени санациони крат-
корочни кредити 

4790 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

4791 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од СИЗ од стопанските дејности 

4792 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

4793 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

4795 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од банките и од други финансиски 
организации 

4796 - Втасани ненаплатени санациони краткорочни 
кредити од други КОС"; 

17) по точка 88 се додава точка 88а, која гласи: 
„88а) сметка 519 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за обртни средства 

5190 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од стопанската деј-
ност * 

5191 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од стопанските деј-
ности 

5192 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОЗТ од општествените 
дејности 

5193 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од СИЗ од општествените 
дејности 

5194 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од ОПЗ 

5195 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од банките и од други финан-
сиски организации 

5196 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од други КОС 

5197 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од населението 

5198 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
обртни средства од странски лица"; 

18) по точка 89а се додава точка 896 која гласи: 
„896) сметка 529 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за инвестиции во основните средства 

5290 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од ОЗТ од 
стопанската дејност 

5291 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од СИЗ од 
стопанските дејности 

5292 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од ОЗТ од 
општествените дејности 

5293 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од СИЗ од 
општествените дејности 

5294 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од ОПЗ 

5295 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од банките 
и од други финансиски организации 
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5296 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од други 
КОС 

5297 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од населе-
нието 

5298 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
инвестиции во основните средства од стран-
ски лица"; 

19) по точка 90 се додава точка 90а, која гласи: 
„90а) сметка 539 - Втасани ненаплатени долгорочни плас-
мани во хартии од вредност 

5390 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од стопанската 
дејност 

5391 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од стопанските 
дејности 

5392 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОЗТ од општестве-
ните дејности 

5393 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од СИЗ од општестве-
ните дејности 

5394 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од ОПЗ 

5395 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од банки и други фи-
нансиски организации 

5396 - Втасани ненаплатени долгорочни пласмани 
во хартии од вредност од други КОС"; 

20) по точка 97а се додава точка 976, која гласи: 
„97б) сметка 549 - Втасани ненаплатени долгорочни 
здружени средства и други долгорочни пласмани 

5490 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОЗТ од стопанската дејност 

5491 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
СИЗ од стопанските дејности 

5492 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОЗТ од општествените дејности 

5493 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
СИЗ од општествените дејности % 

5494 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
ОПЗ 

5495 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
банки и од други финансиски организации 

5496 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
други КОС 

5498 - Втасани ненаплатени долгорочни здружени 
средства и други долгорочни пласмани од 
странски лица"; 

21) по точка 976 се додава точка 97в, која гласи: 
„97в) сметка 559 - Втасани ненаплатени долгорочни кре-
дити за станбено-комунална изградба 

5590 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОЗТ од сто-
панската дејност 

5591 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од сто-
панската дејност 

5592 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изграда од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

5593 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од СИЗ од оп-
штествените дејности 

5594 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од ОПЗ 

5595 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од банките и од 
други финансиски организации 

5596 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од други КОС 

5597 - Втасани ненаплатени долгорочни кредити за 
станбено-комунална изградба од население-
то"; % 

22) по точка 99 се додава точка 99а, која гласи: 
„99а) сметка 569 - Втасани ненаплатени долгорочни поба-
рувања од меѓубанкарското работење 

5691 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по дадени средства на други основни бан-
ки во рамките на здружената банка 

5692 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по кредити дадени на банките од примар-
ната емисија 

5693 - Втасани ненаплатени долгорочни побарува-
ња по кредити дадени на банките од.динар-
ската противвредност на странски кредити"; 

23) по точка 99а се додава точка 996, која гласи: 
„99б) сметка 579 - Втасани ненаплатени санациони долго-
рочни кредити 

5790 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

5791 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од СИЗ од стопанската дејност 

5792 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

5793 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

5795 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од домашни банки и од други финан-
сиски организации 

5796 - Втасани ненаплатени санациони долгорочни 
кредити од други КОС"; 

24) по точка 118а се додава точка 1186, која гласи: 
„1186) сметка 759 - Втасани ненамирени обврски по крат-
корочни кредити и други обврски во девизи 

7590 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити и други обврски во девизи 

7591 - Втасани ненамирени обврски од меѓубанкар-
ското работење 

7592 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема народните банки 

7593 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема странските банки и 
финансиските организации 

7594 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема странски лица 

7595 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити во девизи спрема домашни банки и 
други финасиски организации 

7596 - Втасани ненамирени обврски во девизи спре-
ма други основни банки во рамките на 
здружената банка 

7597 - Втасани ненамирени обврски во девизи спре~ 
ма банките и други финансиски организации 
во странство основани од основните банки"; 

25) по точка 122 се додава точка 122а, која гласи: 
„122а) сметка 779 - Втасани ненамирени обврски по долго-
рочни кредити и други обврски во девизи 

7790 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити и други обврски во девизи 

7791 - Втасани ненамирени обврски од меѓубанкар-
ското работење 

7792 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема народните банки 

7793 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема странски банки и 
други финансиски организации 

7794 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема странски лица 

7795 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити во девизи спрема домашни банки и 
други финансиски организации 

7797 - Втасани ненамирени обврски во девизи спре-
ма банките и други финансиски организации 
во странство основани од основните банки"; 

26) по точка 154 се додава точка 154а, која гласи: 
„154а) сметка 839 - Втасани ненамирени краткорочни об-
врски по издадените хартии од вредност 

8390 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОЗТ од 
стопанската дејност 
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8391 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од СИЗ од 
стопанската дејност 

8392 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОЗТ од оп-
штествените дејности 

8393 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од СИЗ од оп-
штествените дејности 

8394 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОПЗ 

8395 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од банките и 
од други финансиски организации 

8396 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од други КОС 

8397 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од население-
то"; 

27) по точка 155 се додава нова точка 155а, која гласи: 
„155а) сметка 849 - Втасани ненамирени обврски по крат-
корочни кредити 

8490 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

8491 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од СИЗ од стопанската дејност 

8492 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

8493 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

8494 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од ОПЗ 

8495 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 
кредити од банките и од други финансиски 

. организации 
8496 - Втасани ненамирени обврски по краткорочни 

кредити од други КОС"; 
28) по точка 156 се додава точка 156а која гласи: 

„156а) сметка 859 - Втасани ненамирени обврски за 
здружени и вложени средства 

8590 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОЗТ од стопанската дејност 

8591 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од СИЗ од стопанската дејност 

8592 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОЗТ од општествените дејности 

8593 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од СИЗ од општествените дејности 

8594 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од ОПЗ 

8595 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од банките и од други финансиски 
организации 

8596 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од други КОС 

8597 - Втасани ненамирени обврски за здружени 
средства од населението"; 

8598 - Втасани ненамирени обврски за здружените 
средства од странски лица"; 

29) по точка 160 се додава точка 160а, која гласи: 
„160а) сметка 869 - Втасани ненамирени обврски од меѓу-
банкарското работење 

8691 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
примените средства од други основни банки 
во рамките на здружената банка 

8692 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
кредитите од примарната емисија 

8698 - Втасани ненамирени краткорочни обврски по 
примените средства од банките и од други фи-
нансиски организациии од странство основа-
ни од основните банки"; 

30) по точка 182а се додава точка 1826, која гласи: 
„1826) сметка 919 - Втасани ненамирени обврски за 

здружени и вложени средства 
9190 - Втасани ненамирени обврски за здружените 

средства од ОЗТ од стопанската дејност 
9191 - Втасани ненамирени обврски за здружените 

средства од СИЗ од стопанската дејност 
9192 - Втасани ненамирени обврски за здружените 

средства од ОЗТ од стопанските дејности 
9193 - Втасани ненамирени обврски за здружените 

средства од СИЗ од општествените дејности 

9194 - Втасани ненамирени обврски за здружените 
средства од ОПЗ 

9195 - Втасани ненамирени обврски за здружените 
средства од банките и од други финансиски 
организации 

9196 - Стасани ненамирени обврски за здружените 
средства од други КОС 

9197 - Втасани ненамирени обврски за здружените 
средства од населението 

9198 - Втасани ненамирени обврски за здружените 
средства од странски лица"; 

31) по точка 1826 се додава точка 182в, која гласи: 
„182в) сметка 939 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-
ски по издадените хартии од вредност 

9390 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОЗТ од 
стопанската дејност 

9391 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од СИЗ од 
стопанската дејност 

9392 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОЗТ од 
стопанските дејности 

9393 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од СИЗ од 
стопанските дејности 

9394 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од ОПЗ 

9395 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од банките и 
од други финансиски организации 

9396 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од други КОС 

9397 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
издадените хартии од вредност од население-
то"; 

32) по точка 184 се додава точка 184а која гласи: 
„184а) сметка 949 - Втасани ненамирени обврски по долго-
рочни кредити 

9490 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОЗТ од стопанската дејност 

9491 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од СИЗ од стопанската дејност 

9492 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОЗТ од општествените дејности 

9493 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од СИЗ од општествените дејности 

9494 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од ОПЗ 

9495 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од банките и од други финансиски 
организации 

9496 - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од други КОС 

949& - Втасани ненамирени обврски по долгорочни 
кредити од странски лица"; 

33) по точка 192 се додава точка 192а која гласи: 
„192а) сметка 959 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-
ски по примените средства за станбено-комунална изград-
ба 

9590 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од ОЗТ од стопанската дејност 

9591 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од СИЗ од стопанската дејност 

9592 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од ОЗТ од стопанската дејност 

9593 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од СИЗ од стопанските дејности 

9594 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од ОПЗ 

9595 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од банките и од други финансиски 
организации"; 

9596 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства за станбено-комунална 
изградба од други КОС 
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9597 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства,за станбено-комунална 
изградба од населението"; 

34) по точка 194 се додава точка 194а, која гласи: 
„194а) сметка 969 - Втасани ненамирени долгорочни обвр-
ски од мегубанкарското работење 

9691 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства од други основни банки 
во рамките на здружената банка 

9692 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
кредитите од примарната емисија 

9693 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
кредитите од динарската противвредност и 
странски кредити примени од народните бан-
ки 

9698 - Втасани ненамирени долгорочни обврски по 
примените средства од банките и од други фи-
нансиски организации во странство основани 
од основните банки". 

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

О. бр. 2 
6 јануари 1988 година 
Белград 

116. 
Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 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 ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕ-
ДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД 

ОПРЕДЕЛЕНОТО 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), во точка 1 ставот 2 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банките ја пресметуваат и издвојуваат задолжителната ре-
зерва по пониска стапка на остварениот пораст на следни-
те динарски пласмани: 

1) по стапка од 12% на порастот на пласманите на 
банките за извоз на стоки и услуги и за подготвување на 
туристички и угостителски организации за вршење услуги 
на странски туристи; 

2) по стапка од 20% на порастот на пласманите на 
банките за производство и подготвување на стоки за из-
воз; 

3) по стапка од 5% на порастот на пласманите на бан-
ките за општествено организирано производство на земјо-
делски производи што се поддржуваат со примарна еми-
сија, а во врска со вложувањата во пролетната сеидба, и 
тоа на: пченица, пченка, оризова арпа, сончоглед, соја, 
маслодајна репка, маслинки, шекерна репка и тутун, како 
и на порастот на пласманите за општествено организира-
но гоење на добиток (говеда, свињи и овци), гоење на 
живина (пилиња, гуски, пајки и мисирки), гоење на риба и 
за производство на млеко; 

4) по стапка од 20% на порастот на пласманите за 
други намени во земјоделството, вклучувајки ги и пласма-
ните за стоковни резерви и пласманите за производство и 
залихи на вештачки губрива; 

5) по стапка од 5% на пласманите за станбена изград-
ба." 

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 

„1а. Банките не ја пресметуваат задолжителната ре-
зерва на остварениот пораст на следните динарски плас-
мани, и тоа на: 

1) пласманите дадени од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни иокраи-
ни; 

2) пласманите од дополнителните и посебните сред-
ства што се користат за побрз развој на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово; 

3) пласманите за обнова и изградба на подрачјата на-
страдани од земјотрес." 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ке се 
применува на пресметката на задолжителната резерва 
според состојбата на пласманите на банките на 31 јануари 
1988 година. 

О. бр.10 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевнк, с.р. 

117. 
Врз основа на чл. 16,19 до 25, 64а и 66 став 2 од Зако-

нот за Народната 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), а во сог-
ласност со одредбите од Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87), Советот на гуверне-
рите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УТ-
ВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за привремено утврдување на услови-

те за користење на средствата од примарната емисија во 
1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87), во точка 
2 одредба под 2, во алинеја 5 процентот: „46" се заменува 
со процентот: „55". 

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

О. бр. 11 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевик. с.р 

118. 
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 

За претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
д-р Слободан Станоевик* с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 
кај Народната банка на Југославија (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87 и 4/88), во точка 2 по став 1 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на оваа точка, банките ја пре-
сметуваат и издвојуваат задолжителната резерва по стап-
ка од 2% на депозитите и другите средства наменети за 
станбена изградба." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува на пресметката на задолжителната резерва 
според состојбата на депозитите на 31 јануари 1988 годи-
на. 

О. бр. 12 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

120. 
Врз основа на член 5 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85 и 
31/87) и член 31 став 2 точка 1 од Статутот на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/86), Собранието 
на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини, на 11. седница од 15 јануари 1988 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 

1986 ГОДИНА 
1. Во Одлука за утврдување на годишниот износ на 

средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1986 година (^Службен 
лист на СФРЈ"» бр. 6/88) точката 1 се менува и гласи: 

.средствата на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно развиен-
дите републики и автономни покраини за 1986 година се 
утврдуваат во следните износи: 

Републики и автономни покраини Во милиони динари 

119. 
Врз основа на член 33 и член бб став 1 точка 7 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), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
МИНИМАЛНИТЕ ОПШТИ УСЛОВИ НА КРЕДИТНА-
ТА СПОСОБНОСТ НА БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИ-

НАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за минималните општи услови на кре-
дитната способност на банките и другите финансиски ор-
ганизации (^Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86 и 30/86), во 
точка 1 одредбата под 9 се брише. 

Досегашните одредби под 10 до 16 стануваат одредби 
под 9 до 17. 

По одредбата под 15 се додава нова одредба под 16, 
која гласи: 

„16) да постапуваат во согласност со одредбите на са-
моуправните спогодби што ги склучиле согласно со одлу-
ката на Собранието на СФРЈ за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заедничките 
основи на кредитната политика". 

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

О. бр. 13 
28 јануари 1988 година 
Бел1 рад 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с.р. 

- СР Босна и Херцеговина 
- СР Македонија 
- СР Словенија 
- СР Србија 

- надвор од териториите 
на автономните покраини 

- САП Војводина 
- САП Косово 
- СР Хрватска 
- СР Црна Гора 

42.053,9 
17.720,9 
56.561,8 

68.947.7 
29.690.8 
6.355,6 

76.184,7 
6.614,6 

ВКУПНО: 304.130,0" 

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

02 Бр. 6/2-88 
15 јануари 1988 година 
Белград 

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

лики и автономни покраини 

Претседател на Собранието 
на Фондот, 

Ѓорѓе Јанковиќ, е. р. 

121. 
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 198о 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 11. седница од 15 јануари 1988 година, донесе 
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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 ПОКРАИ-

НИ ЗА 1987 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 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/87,20/87 и 53/87) точката 1 се мену-
ва 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 1987 година се утврдува во следните 
износи: 

2. Точка 2 се менува и гласи: 
„Месечните аконтации на средствата на Фондот од 

точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните инзноси: 

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

02 Број: 6/3-88 
15 јануари 1988 година 
Белград 

Собрание иа Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените Репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател на Собранието 
на Фондот, 

Горге Јанковик, с. р. 

122. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/47 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

НАДЗОРОТ НАД ГРАДЕЊЕТО 
1. Се донесуваат технички правила за градење на бро-

дови за внатрешна пловидба, Дел 1 - Надзор над градење-
то, што содржат: 

1.1. Општи барања 
1.1.1. Примена 
1.1.2. Објасненија на изразите и поимите 
1.2. Надзор над градењето 
1.2.1. Општи барања 
1.2.2. Одобрување на техничката документација 
1.3. Надзор над изработката на материјали и произ-

води 
1.3.1. Општи барања 
1.3.2. Признание на производителите и на контролни-

те институции и одобрување на типовите производи 
1.4. Надзор над градењето на трупот на бродот и над 

вградувањето на машини, уреди, опрема и средства во 
бродот 

1.5. Исправи што ги издава Југорегистар 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-47 
20 јануари 1987 година 
Сплит 

Директор на Југорегистар, 
дипл. инж. Игнацио Стиполев, с. р. 

123. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 

СТАБИЛИТЕТОТ И НАДВОДЈЕТО 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

бродови за внатрешна пловидба, Дел 4 - Стабилитет и 
надводје, што ги содржат овие поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Општи барања за стабилитетот 
1.3. Основни услови за стабилитетот 
1.4. Додатни услови за стабилитетот 
1.5. Растојание на сигурноста 
1.6. Надводје 
1.7. Ознака на надводјето 

- во милиони динари -

Од тоа 

Со 
Републики и автономни ВКУПНО

 здРУжУва" должите-
покраини В К У П Н° и^редства ™ 

1 2 3 4 

. СР Босна и Херцеговина 7.107,3 3.922,5 3.184,8 

. СР Македонија 3.053,9 1.685,5 1.368,4 

. СРСловенија 11.216,2 6.190,2 5.026,0 

. СР Србија 
- теротироја надвор од 

териториите на авто-
номните покраини 12.215,7 9.679,7 2.536,0 

• САП Војводина 5.163,9 4.091,9 1.072,0 
САПКосово 1.110,5 880,0 230,5 

- СР Хрватска 14.436,7 7.967,6 6.469,1 
-СРЦрнаГора 1.110,5 612,9 497,6 

ВКУПНО: 55.414,7 35.030,3 20,384,4 
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1.8. Додатни барања за бродови што пловат во под-
рачјето 1 

1.9. Упатства за определување на положбата на 
тежиштето на системот на бродот со експеримент на на-
веднување 

1.10. Ознаки, мерни единици и значења на големини-
те на применетите правила 

2. Техничките правила од точка 2 на оваа одлука се 
составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар 

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

Бр. 3008/16-48 
28 јануари 1986 година 
Сплит 

Директор на Југорегистар, 
дипл. инж. Игнацио Стиполев, с. р. 

124. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/80), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНИОТ УРЕД 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

бродови за внатрешна пловидба, Дел 9 - Електричен уред, 
што ги содржат овие поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Електрични уред на бродот 
1.3. Електричен погонски уред 
1.4. Резервни делови 
1.5. Конструкција на електричниот уред 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар 

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

Бр. 3008/16-49 
26 јануари 1985 година 
Сплит 

Директор на Југорегистар, 
дипл. инж. Игнацио Стиполев, с. р. 

125. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 23/70), на предлог од Стручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 
СПОСОБНОСТА НА БРОД ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИД-

БА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
1. Се донесуваат техничките правила за способноста 

на брод за внатрешна пловидба за превоз на патници, кои 
ги содржат овие поглавја: 

1.1. Општи барања 
1.2. Преградување и непотонливост 
1.3. Определување на дозволениот број патници 
1.4. Опремување на брод и бродски простории 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-50 
20 јануари 1986 година 
Сплит 

Директор на Југорегистар 
дипл. инж. Игнацио Стиполев, с. р. 

126. 
Врз основа на член 4 точка 7 од Законот за Југосло-

венскиот регистар на бродовите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/47 и 23/80), на предлог од Сгручниот совет 
на Југорегистар, Советот на Југорегистар донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА НА ЈУГОРЕГИСТАР - ЗА 
НАВИГАЦИОНАТА ОПРЕМА И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА 
1. Се донесуваат техничките правила за градење на 

бродови за внатрешна пловидба, Дел 10 - Навигациска оп-
рема и средства за сигнализација, што ги содржат овие по-
главја: 

1.1. Општи барања 
1.1.1. Примена 
1.1.2. Дефиниции и објасненија 
1.1.3. Обем на надзорот 
1.1.4. Општи технички барања 
1.2. Навигациска опрема 
1.2.1. Општи упатства 
1.2.2. Опремување на бродови со помагала за навига-

ција 
1.2.3. Конструкција и поставување на навигационата 

опрема на бродот 
1.3. Средства за сигнализација 
1.3.1. Општи барања 
1.3.2. Опремување на бродови со средства за сигнали-

зација 
1.3.3. Конструкција и поставување на средствата за 

сигнализација на бродот 
2. Техничките правила од точка 1 на оваа одлука се 

составен дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно из-
дание на Југорегистар. 

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

Бр. 3008/16-51 
20 јануари 1987 година 
Сплит 

Директор на Југорегистар, 
дипл. инж. Игнацио Стиполев, с. р. 

127. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/85), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува: 

И Н Д Е К С 
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈАНУА-

РИ 1988 ГОДИНА 
1.1988 

0 1987 

СФР Југославија 165,4 
СР Босна и Херцеговина 164,1 
СР Македонија 168,8 
СР Словенија 165,4 
СР Србија 164,5 
СР Србија - надвор од 
териториите на автономните покраини 164,1 
САП Војводина 164,9 
САП Косово 167,8 
СР Хрватска 165,0 
СРЦрнаГора 165,2 

Бр. 001-426/1 
2 февруари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгугин Групковик, с. р. 
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128. 
Врз основа на член 40 тон. 1 и 5 и член 93 став 4 од За-

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

130. 
Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот при-

ход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86,42/87, 
65/87 и 87/87), Народната банка на Југославија издава 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 

ЗА РЕВАЛОРИЗАЏИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕ-

ЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 

1. Единствениот коефициент, според индексот на це-
ните на производителите на инду9триски производи, за ја-
нуари 1988 година во однос на декември 1987 година изне-
сува 0,029. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи, за јануари 1988 година во однос на декем-
ври 1987 година изнесува 0,029. 

3. Просечниот растеж (процентот) на животните тро-
шоци во СФРЈ во јануари 1988 година во однос на просе-
кот на животните трошоци во 1987 година изнесува 65%. 

Бр. 001-425/1 
2 февруари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКИТЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 
И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДНИТЕ 
КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВО 1987 ГОДИНА 

1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 
на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во 1987 година изнесу-
ваат: 

129. 
Врз основа на член 40а од Законот за вкупниот при-

ход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86,42/87, 
65/87 и 87/87) и точка 5 од Одлуката за каматните стапки 
на пласманите од примарната емисија и на други побару-
вања на Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 87/87), Народната банка на Југославија из-
дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА 
ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНА ЕМИСИЈА И НА 
ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Според соопштението на Сојузниот завод за ста-

тистика бр. 030 од 30 јануари 1988 година, порастот на це-
ните на мало во јануари 1988 година изнесуваше 3,2%, што 
на годишно ниво изнесува 46%. 

Во согласност со годишната стапка на растежот на 
цените на мало од став 1 на оваа точка, стапката за годиш-
на пресметка на ревалоризационаЈа камата за февруари 
1988 година изнесува 46% годишно. 

2. Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија за февруари 1988 година изнесува 48% годишно. 

Есконтната стапка од став 1 на оваа точка се приме-
нува, за периодот од 1 до 29 февруари 1988 година, кај пре-
сметката на каматата на пласманите од примарна емиси-
ја, како и за другите потреби утврдени со сојузен закон и 
со други прописи донесени врз основа на сојузен закон. 

С. бр. 1 
4. февруари 1988 година 
Белград 

Шиф( >а Земја Ознака на 
валутата 

Коеф! 

I 

шиецти 
на 1987 

II 

по ква; 
година 

III 

ртали 

IV 

036 Австралија (AUD) 0,163 0,276 0,189 0,162 
040 Австрија (АТЅ) 0,244 0,135 0,130 0,443 
124 Канада (CAD) 

(DKK) 
0,153 0,055 0,198 0,158 

208 Данска 
(CAD) 
(DKK) 0,253 0,113 0,086 0,431 

246 Финска (ИМ) 0,258 0,205 0,191 0,401 
250 Франција (FRF) 

(DEM) 
0,214 0,105 0,139 0,416 

280 Германија CP 
(FRF) 

(DEM) 0,235 0,127 0,140 0,446 
380 Италија (ITL) 0,152 0,013 0,121 0,392 
392 Јапонија (JPY) 0,270 0,228 0,180 0,495 
414 Кувајт (KWD) 0,202 0,017 0,136 0,245 
528 Холандија (NLG) 0,241 0,160 0,135 0,448 
578 Норвешка (NOK) 0,265 0,284 0,176 0,349 
620 Португалија (PTE) 0,110 0,086 0,119 0,330 
752 Шведска (ЅЕК) 0,231 0,163 0,125 0,372 
756 Швајцарија (CHF) 0,248' 0,169 0,140 0,486 
826 Велика (GBP) 0,286 0,196 0,232 0,456 

Британија 
(GBP) 0,286 0,196 0,232 0,456 

840 САД (USD) 0,151 0,106 0,105 
955 Европска 

пресметковна 
единица 

(ХВА) 0,253 0,153 0,146 0,438 

992 Белгија (BEL) 0,264 0,156 0,130 0,435 
993 Белгија (БЕС) 0,246 0,129 0,141 0,433 
995 Шпанија (ЕЅВ) 0,091 0,196 0,251 0,417 

Пресметковен 
(ЕЅВ) 

- - 0,060 0,372 
долар 

2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 
на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во 1987 година изнесу-
ваат: 

Шифра Земја Ознака на 
валутата 

Коефициенти по квартали 
1987 на година 

I II III IV 

840 САД (USD) 0,179 -
Пресметковен 

0,231 0,242 долар 0,231 0,242 

С. бр. 2 
4 февруари 1988 година 
Белград 

Гувернер, 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -
СОМБОР, ОД 27 ФЕВРУАРИ 1981 ГОДИНА, И НА НЕ-
ЈЗИНАТА СПРОТИВНОСТ СО СОЈУЗНИОТ ЗАКОН 

1. По повод иницијативата на еден анонимен граѓа-
нин од Сомбор, Уставниот суд на Југославија, со решение-
то број У-176/86 од 3 јуни 1987 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста на Одлуката на Собранието на 
Основната самоуправна интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на работниците - Сомбор, од 27 
февруари 1981 година, и на спротивноста на таа одлука со 
Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем 
и со Законот за паричниот систем. 
2. Со оспорената одлука е определено Собранието на Ос-
новната самоуправна интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување на работниците - Сомбор да ја 
прифати иницијативата за пренесување на исплатата на 
пензиските примања преку деловната банка. 

3. Во одговор на решението на Уставниот суд за пове-
дување на постапката, Основната самоуправна заедница 
за пензиско и инвалидско осигурување на работниците -
Сомбор изнесе мислење дека оспорената одлука претста-
вува акт на работење на таа заедница, а не општ акт. Ос-
вен тоа, таа заедница истакна дека со оспорената одлука 
не е пропишана обврска за пензионерите да отвораат те-
кушта сметки кај деловната банка, туку пензиите да им се 
исплаќаат преку текушта сметка само на оние пензионери 
кои писмено ќе ја овластат таа заедница нивните пензии 
да ги пренесе на текуштата сметка кај деловната банка и 
кои потпишле договор за банкарска текушта сметка, а на 
лицата што од здравствени и други причини пензијата не 
можат да ја примаат на тој начин да им се исплатува со 
лично врачување на адресата на живеалиштето. Затоа, За-
едницата смета дека оспорената одлука е согласна со Ус-
тавот на СФРЈ и со сојузниот закон. 

4. Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорена-
та одлука има карактер на општ акт, зашто со таа одлука 
на општ начин се уредува исплатата на пензиите на пензи-
онерите кои своето право на пензија го остваруваат во Ос-
новната самоуправна интересна заедница за пензиско и 
инвалидско осигурување - Сомбор. 

5. Со одредбите на член 259 од Уставот на СФРЈ е ут-
врдено платниот промет да се врши според единствени 
начела, утврдени со сојузен закон, а според одредбите на 
член 198 од Уставот на СФРЈ правата на човекот не можат 
да се повредуваат или ограничуваат, освен во случаите и 
во постапката што се пропишан^ со закон. 

Со одредбите на член 2 од Законот за паричниот сис-
тем (..Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 61/82 и 71/86) е 
утврдено правото на работниците и граѓаните слободно 
да располатаат со своите парични средства, а со одредби-
те на чл. 184 до 186 од Законот за основите на банкарскиот 
и кредитниот систем (..Службен лист на СФРЈ", бр. 70/85, 
9/86, 34/86 и 65/87) е предвидено банката, или друга фи-
нансиска организација, да може да ги води текуштите 
сметки на граѓаните, но врз основа на договор што ќе го 
склучи со граѓанинот (член 204). 

Оспорената одлука, по својата содржина, овозможува 
да се утврди обврска за сите пензионери од подрачјето на 
таа заедница, ако не бидат ослободени од таа обврска, да 
отворат текушта сметка кај деловната банка заради прием 
на пензијата. Имено, како што и самата Заедница во сво-
јот одговор наведе, според таа одлука само на пензионе-
рите што од здравствени или други причини не можат да 
Ја примаат пензијата преку текушта сметка им е овоз-
можен прием на пензијата со лично врачување на адресата 
на живеалиштето, со што се органичува правото на граѓа-
нинот-пензионер слободно да одлучи дали ќе склучи дого-
вор за банкарска текушта сметка или не. 

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, 
наведената,како и секоја друга самоуправна интересна за-
едница за пензиско и инвалидско осигурување, исплатата 
на пензиите може да и ја довери на определена банка или 
пошта, но не може да ги присилува пензионерите да отво-

раат текушти сметки и да пропише обврска пензијата да 
им се исплаќа само преку тие сметки доколку таа сама, од 
здравствени или други причини, не ги ослободи од таа об-
врска. 

Тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, според кои правата на граѓаните, утврдени со соју-
зен закон, не можат да се ограничуваат, освен во случаите 
и во постапката што се пропишани со закон, Уставниот 
суд на Југославија зазеде став дека оспорената одлука не е 
во согласност со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност 
со Законот за основите на банкарскиот и кредитниот сис-
тем и со Законот за паричниот систем. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од Деловникот на 
Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 
октомври 1987 година, донесе 

О д л у к а 
1. Се укинува Одлуката на Собранието на Основната 

самоуправна интересна заедница за пензиско и инвалид-
ско осигурување на работниците - Сомбор, од 27 февруа-
ри 1981 година. 

2. Оваа одлука да се објави на начинот како што се 
објавуваат самоуправните општи акти на Основната само-
управна интересна заедница за пензиско и инвалидско оси-
гурување на работниците - Сомбор и во „Службен лист на 
СФРЈМ. 

Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија 
во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар 
Фира и судиите: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Буза-
циќ, м-р Крсте Маловски, д-р Стана Ѓукик-Делевиќ, Димче 
Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мо-
чивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 176/86 
14 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени на Одлука-
та за утврдување на средствата за регрес за вештачки ѓуб-
рива, средства за заштита на растенијата и квалитетно 
сортно семе за 1987 година, објавен во ..Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, се поткрала долу наведената грешка, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШ-
ТАЧКИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАС-
ТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ ЗА 1987 

ГОДИНА 
Во Одлуката за измени ва Одлуката за утврдување на 

средствата за регрес на вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе за 1987 го-
дина, во точката 3 наместо бројот: „6.720.270.000" треба да 
стои бројот: „7.720.270.000". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 1 февруари 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за поднесување на исправи во 
царинската постапка, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 85/87, се поткрале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРА-

ВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 
Во член 1 став 1 по бројот во заграда 69/81 треба да 
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се додатат испуштените броеви: „42/83, 52/83, 47/84, 
66/84, 72/85, 40/86 и 8/87". 

Во член 1 став 7 по бројот 13/87 треба да се додадат 
испуштените бројеви: „35/87 и 52/87". 

Од Службен лист на СФРЈ Белград, 6 февруари 1988 
година 

У К А З И 

на Република Зимбабве на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 1 
15 јануари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА 

I 
Се отповикува 
Славољуб Алексиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Уганда. 

И 
Се назаначува 
д-р Хрвое Скоко, досегашен фгенерален директор на 

Работната организација „Југоинспект" во Загреб, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Репбулика Уганда. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

вршни овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
7. јануари 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ 

Лазар Мојосов С. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

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 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и на пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Зимбабве да се 

о д л и к у в а 
СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Кеппес1у Сгап1 С1иуапс1а Б1ск Мапу1ка - амбасадор 

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 

О д С Р С р б и ј а 

- за извонредни заслуги на полето на историските на-
уки, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани, 
за слобода и независност на земјата, како и за значаен при-
донес во зацврстувањето на пријателските односи и сора-
ботката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Чубрилови& Јове д-р Васа. 

Бр. 2 
12 јануари 1987 година 
во 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 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата значај-
на за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Герасимовска-Христова Александар Надежда, Колев-
ски Власто Владимир, Крамарски Павле Т\ирил; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
значајна за напедокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Абдула Рецеп Азис; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамов Тодор Ангел, Андонова-Џуклеа Атанас Трпа-

на, Ангеловски Јован Дончо, Арсовски Борис Владо, Бога-
тиновски Томе Божин, Бошков Кирил Атанас, Чамев Вла-
до Петар, Димитровска-Ђорђиева Јован Олга, Ђоргиевски 
Борис Јован, Гавровски Апостол Симо, Илин Петар Вели-
мир, Мартиновска-Аксентиеа Ђорђи Ефка, Ничевски Сто-
јан Владо, Пекевски Јован Богдан, Петрушевски Миле То-
мислав, Ристовски стево Митре, Сејфула Шабан Џавид, 
Сеник Светозар Александар, Стоилов Иван Светозар, 
Стојанов Никола Спиро, Танаскови-Шкварча Никола 
Славица, Вучкова-Здравкова Петар Драгица; , 

- за заслуги во социјалистичката изградба на Земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јевтић-Костова Ангел Вера; 

• - за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алии Осман Шаби, Андроникова-станоевска Магден 

Славка, Арсова-Спирова Никола Ружица, Атанасовска-
-Ристова Милан Верка, Беља Нухи Шаби, Бодановски 
Трпе Бранко, Божиновска-Симоновска Велимир Мара, 
Давитков Стојче Петар, Дичевска-Палапанова Пашко 
Пандора, Голубовић-Миславец Стјепан Марија, иванов-
ска-Петрушевска Томо Олга, Кипревски Ристо Фоте, Ко-
чинај Хасан Мехмед, Мијовски стоје Ђорђи, Наумовска-
-Ђурковска Перо Јелица, Николовска-Илиевска Алексан-
дар Сребра, Папић Јован Божидар, Попов Тодор Спасе, 
Ристовска-Цветановска Димитар Викторија, Скендерска-
-Миличинска Јован Анета, Стевковска-Спасовић Драго-
л>уб Зорица, Стојановска-Димовска Александар Велика, 
Стојановска-Марковска Ђоре Виолета, Стојановски Иван 
Сандре, Убавкова-Бојкова Петре Лина, Велковски Маној-
ло Раде, Вељаноска Иван Драгица, Вранковић-Смилевска 
Томе Трајанка; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата значај-
на за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Гале Франц Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Пандовски Васил Трајан, Рак Карел Ото; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јершич Иван Милан, Лекше Иван Јоже, Мохорович-

-Влачич Динко Марија, Новак Јоже Марија, Ремшкар-Хос-
тник Јоже Рафка, Семе Франц Франц, Симончич Војко 
Игор, Смрђељ Јанез Јанез, Витежник Петра Иван; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ангели Васиљ Јожеф, Парфант Фердо Фердо, Трат-

нјек Штефан Алеш, Урбанчич Цирил Марјан, Уртељ 
Алојз Драго, Вершец-Маснак Франц Ерика; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арех-Водошек Алеш Марија, Голчман-Рамшак Мар-

тин Алојзија, Хорват-Бешковник Карл Марта, Клинер-Ле-
тонја Франц Марта, Котник-Овчар Валентин Славица, 
Краљ Едвард Едвард, Кревх-Равњак Карл Амалија, Лан-
декер-Јакоб Франц Ида, Овчјак Јоже Антон, Пирманшек 

Франц Франја, Поланц Франц Вилма, Празник Иван Да-
нило, Рамшак-Валер Франц Марија-Ана, Раднјак-Боров-
ник Франц Павла, Реполуск-Пантнер Франц Јожица, Слу-
га-Кокот Антон Марија, Сторопник Франц Рафаела, Тер-
ник Петар Мирко, Уршеј-Кокољ Франц Олга, Жиберт 
Јожеф Јоже. 

Бр. 3 
20 јануари 1987 година 
во 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 

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

- за долгогодишна револуционерна работа и исклу-
чителни заслуги во народноослободителната војна, како и 
за значаен придонес во изградбата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 
Биједић Хрусте Шукрија. 

Бр. 4 
15 јануари 1987 година 
во 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 Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Котлар-Војовић Милије Горица, Ристић Апостола 

Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Булатовић Павла Благота, Јовановић Милана Панта, 
Милојковић Божидара Живота, Танасковић Радомира 
Јордан, Витановић Николе др Слободан; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
бВЕЗДА 

Голубовић Драгише Иван, Игњић Игњатија Лазар, 
Јанковић Радомира Јордан, Јовић Душана Владимир, 
Марковић Миомира Божидар, Мијић Тихомира Родољуб, 
Ножица Јована Петар, Обрадовић Владисава Вујица, Ооу-
ћина Милоша Веселин, Пајић Драгољуба Миодраг, Пајић 
Живојина Трифун, Петровић Тодора Борислав, Стојмено-
вић Добривоја Чедомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бркић Николе Момир, Чочић Ћетка Богдан, Димит-

ријевић Родољуба Драгослав, Додић Ристе Алекса, Јаћо-
вић Светислава Јелена, Јадрановић Боривоја Добривој, Ја-
ковљевић Велимира Миломир, Јовановић Момчила Ста-
нимир, Каран Јована Жан, Милошевић Павла Жарко, 
Митровић Станимира Миодраг, Пејчев Ивана Бранко, 
Пухалац Васе Јанко, Савић Ненада Новак, Селаковић Ма-
тија Исидор, Стојановић Ранђела Петар, Тршић Станис-
лава Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анђелић Мирка Ненад, Анђелковић Богољуба Веро-

љуб, Антонијевић Спасоја Бранислав, Берић Обрада Жи-
ван, Благојевић Милорада Томислав, Благојевић Момчи-
ла Видоје, Бркић Аранђела Милорад, Цветковић Боре 
Бранко, Цветковић Миленка Предраг, Чворић-Антонић 
Владислава Даринка, Димов Ивана Јовча, Ђорђевић Ми-
одрага Раде, Ећимовић Страхиње Александар, Филиповић 
Милована Радомир, Гајић Александра Ђорђе, Голубовић 
Борисава Предраг, Илић-Тодоровић Боривоја Олга, Ива-
нозић-Матић Милорада Драгица, Јадрановић-Аћимовић 
Живојина Душанка, Јаковљевић Витомира Слободан, Ја-
њић Јездимира Александар, Јоцић Сретена Љубинко, Јо-
вановић Томе Миливоје, Јовановић-Мишић Боре Мира, 
Јовановић Светислава Живадин, Колић Јурија Стјепан, 
Костић Младена Драгољуб, Костић Милорада Драгослав, 
Костић Јордана Воја, Ковановић Тихомира Борислав, Ла-
зић-Живковић Живорада Даница, Лекић Витомира Томис-
лав, Лукић Бранислава Ратко, Манојловић-Јевтић Власти-
мира Радмила, Марић Милоша Владан, Маринковић До-
бривоја Живослав, Маркулић-Мирчетић алексе Миланка, 
Михајловић Бранислава Жика, Милетић Новице Слобо-
дан, Милићевић михаила Димитрије, Милијић Драгомира 
Вујица, Милисављевић Драгића Славко, Милојевић Јорда-
на Владислав, Милошевић Станимира Иван, Милошевић 
милутина Миломир, Милошевић Градимира Стратимир, 
Митровић Миладина Владимир, Младеновић Јездимира 
Драган, Момчиловић Станише Момчило, Никодијевић 
Миодрага Нинко, Павловић-Спасојевић Ненада Милица, 
Пејић Радивоја Миленко, Петковић Уроша Момир, Пет-
ровић Славка Јован, Петровић Живана Михаило, Петро-
вић Јанаћка Векослав, Поповић-Михаиловић Светислава 
Љубица, Пунчић Милорада Драгиша, Радић-Живковић 
Милорада Љубица, Радић Ђурђа Милан, Радивојевић Де-
симира Зоран, Радовановић Милована Љубомир, Ракић 
Томе Миодраг, Рангелов Александра др Витомир, Савић 
Наска Никола, Симоновић Јеленка Добримир, Спасојевић 
Бранка Миломир, Станчев-Васиелв Николе Цветанка, 
Стевановић Манасија Сретен, Стојанић Максима Сава, 
Стојић Десимира Јован, стојиљковић Чедомира Слобо-
дан, Стојиљковић Божидара Владимир, Урошевић Нико-
ле Милојко, Васић Радомира Михајло, Василијић Драго-
љуба Бранко, Васиљевић-Алимпић Живојина Иванка, 
Вељковић Радомира Страшко, Војиновић Милована Жи-
ворад, Златковић Станимира Чедомир, Живојиновић Ми-
ливоја Добривоје; 

- за заслуги во развиваН>ето и реализирањто 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 

Митев Александра Петар, Поповић Симе Добривоје; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бејлић Чедомира Мирослав, Бошњаковић Животе 

Радисав, Цветковић Миливоја Сретен, Гавриловић Војис-
лава Зоран, Ћукић Владимира Милован, Илијић-Живко-
вић Светислава Дивница, Михајловић-Милкић Витомира 
Зорица, Мијатоивћ михаила Драгомир, Минић Јована Ми-
лорад, Нешић-Божић Радована Гордана, Раденовић Зарије 
Душан, Рдивојевић Миљка Тома, Радоњић-Јанковић Дра-
гољуба Слађана, Радовановић Сретена Милорад, Стојано-
вић Миодрага Мирољуб, Стефановић Милорада Пантели-
ја, Тошић Витомира Мирољуб; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ангеловски-Ђурић Миодрага Радмила, Дудић Мило-

ша Радован, Ђоковић Живорада Момчило, Ђорђевић Све-
томира Душан, Ђорђевић Живојина Раденко, Џукић Пет-
ра Ђорђије, Јовић Светислава Бојана, Јоксимовић Радена 
Миодраг, Крстев Тодора Томислав, Лазаревић Миливоја 
Андрија, Маринковић Живојина Сретен, Машић Милана 
Тимошенко, Матић Раденка Драгомир, Мицић-Ћирић 
Александра Јелка, Михајловић-Алексовски Гроздана На-
цка, Мијајловић Душана Слађана, Мијалковић Божидара 
Бранислав, Мирић Душана Томислав, Недељковић Бра-
нислава Бошко, Николић Милана Бранислав, Рајковић 
Гаврила Ружа, Тадић Милисава Драга, Вучинић Светоза-
ра Живорад; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Цветковић Владимира Томислав, Марков Николе 

Тошко, Стевић Станимира Радивоје, Стојковић Драгути-
на Живојин, Видојковић Милана Русомир; 

Бр. 5 
30 јануари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасанн, 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 

- за заслуги во развивањето на стопанската соработ-
ка и придонес во зацврстувањето на пријателските односи 
мегу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Грција да се 

о д л и к у в а 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Василис Петридис - грчки државјанин, претседател 
на Индустриската и трговската комора на Солун; 

Бр. 6 
30 јануари 1987 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, 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-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у р 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 особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лажетић Илије Боро; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Балабан Ђорђа Свето, Билић Мате Звонимир, Хабул 
Хасрета Миралем, Игрић Јована Стеван, Керошевић Мар-
ко Перо, Крајина Шаћира Изет, Лучин Шеће Ахмет, Се-
нић Пантелије Вељко, Задрић Нике Јосип, Ждеровић На-
зифа Рамо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Агановић Ахмета Омер, Ћ&товић Салка Ахмет, Ћо-

сић Мате Јозо, Дрино Хасана Мехмед, Гојић Петра Зорка, 
Грумић Живка Милутин, Шпурен Омера Славко, Томић 
Илије Лазо, Зећо Бећира Ибрахим; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Антић Бранка Радомир, Бајрамовић Мустафе Фазли-

ја, Бајрамовић Омера Мухарем, Батинић Шпире Рајко, Бе-
ћировић Арифа Ибро, Богдановић Спасоја Ратомир, Бо-
гић Стипе Иво, Брачић Ивана Јерко, Братић Саве Момчи-
ло, Брекало Јуре Божо, Бубало Вина Мирко, Чокоја Џафе-
ра Атиф, Ћосић Реџе Фехим, Ћурић Томе Милорад, Чам-
пара Шерифа Рамиз, Демировић Хасана Алија, Џелмо За-
јка Хасан, Џалто Стипе Јозо, Елчић Симе Божидар, Фон-
тана-Радовић Новице Анка, Халебић Османа Алија, Хе-
биб Фејзе Фазлија, Хонђо Мумина Авдо, Јандрић Митра 
Бранко, Јанчић Радована Драган, Јанчић Јакова Јевто, Јеф-
тенић Петра Грујо, Књежевић Мије Јосип, Ковачевић Пет-
ра Радомир, Красну Ладисава Младен, Мандић Јакова 
Фрањо, Марковић-Грујичић Рајка Споменка, Медић Ми-
лорада Алекса, Месиховић-Халиловић Халида Латифа, 
Муклић Ивана Љубо, Микулић Стјепана Миле, Мунасип-
чић Хамдије Наим, Николић-Дорошки Јове Мара, Перван 
Ивана Миле, Пезер Четоја Владо, Пилав Хусе Осман, Се-
лимовић Арифа Ибор, Соко Ћазима Мирза, Ћабић Агме-
та Исмет, Ширић Смајила Сафет, Табак Бећира Авдо, То-
мић Саве Ратко, Тошовић Богољуба Константин; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Хабул Алије Изет, Кос Јосипа Јосип, Мијатовић Боже 

Никола; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арнаутовић Махмута Енвер, Бељо Ивана Мато, Бен-

лић Ибрахима Сулејман, Благојевић Михаила Божо, Бош-
каило Хасана Осман, Бузук Винка Здравко, Чикара Душа-
на Миленко, Чишић Авде Рустир, Грубач жарка Благота, 
Јурић Мате Звонко, Поздер Шерифа Садик, Рамић Муста-
фе Хамед, Селесковић Мухамеда Есад, Станић Митра 

Софрен, Шуљак Руде Стјепан, Томић-Манигода Ристе 
Цвија, Тошић-Орашанин Драге Нада; 

Бр. 7 
9 февруари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасанн, 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 Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бошковић Зеке Амир, Грмуша Николе Милан, Павић 

Гаша Славко, Стојић Петра Видак; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алагић Етхема Смајо, Јаковлевић Марка Доброслав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Барлов Асима Сена, Бркљачић Манде Милан, Дедић 
Раме Хамдија, Делић Хилмије Фикрет, Хурем Адема Зих-
но, Кајић Ивице Петар, Кубуровић Мустафе Салко, Куља-
нин Ристе Лазар, Мијановић Видака Милан, Перић Луке 
Иван, Стокић Косте Васо, Требовић Адема Хилмија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бокоњић Јове Рајко, КоњицшаИбрахимаАбдулах, 

Милисављевић Милуна др Душан, Сигел Фрање Карло, 
Стојаковић-Форцан Васо Миленка, Војводић-Сулејман 
д-р Зинета; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Агић Хашим Нециб, Ахметовић Хаџиба Есад, Алис-

пахић Бајре Зихнија, Башинац Авде Ахмо, Базина Марка 
Лука, Беловић Милорада Светозар, Беванда Шћепо Фра-
њо, Благојевић Доситеја Радислав, Бојић Мила Борисав, 
Боровац Мехмед Ахмед, Босанац Велимира Ђорђе, Бри-
гић Марка Мате, Булут-Микулић Анте Аница, Бурић Су-
лејмана Ејуб, Ћатић Ибрашима Асим, Ћабаравдић-Саџак 
Ибрахима Рукија, Чалић Илије Паво, Чаплић-Кусић Сте-
ве Божица, Чоровић Чазима Бајрам, Даговић Сафета Саб-
рија, Дакић Остоје Ђуро, Дамјановић Илије Мирко, Див-
чић Живка Саво, Драшковић Стевана Жарко, Дулаш На-
зифа Ибрахим, Дрпић Салке Мујо, Цафић Омера Ибро, 
Џидно-Момић Лазара Милка, Елек Максима Милорад, 
Фејзић Авде Ахмет, Фејзић Ахмеда Ибрахим, Галић Паво 
Мирко, Глибо Марка Фрањо, Хацибабић Хасана Сеад, 
Ибрахимефендић Мехмеда Омер, Иветић Пане Данило, 
Ижичевић Николе Његомир, КдпетавовиЈћ Алије Ешреф, 
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Капетановић Османа Омер, Каркин Хусеина Алија,Казић 
Мехе Фуад, Кешо Адема Шабан, Кевељ Хусе Захир, Кола-
ковић-Сијерчић Хамдија Неримана, Коро Халида Рифат, 
Ковач Шабана Мухамед, Кукавица Едхема Ахмед, Лојани-
ца Митра Јово, Лончар-Амбацић Мате Томислава, Лучић 
Јове Олга, Лјевак Ивана Иван, Масл-Мулахусеиновић Са-
фета Урфета, Миловић Саве Ристо, Муфтић Салкана Ос-
ман, Мујичић Миливоја Војин, Нишић Алије Осман, 06-
радовић Богдана Стево, Омерагић Мурата Шахин, Пави-
чевић Богдана Мирко, Петковић Трипе Звонко, Полексић-
-Пејовић Николе Ангелина, Поповац Хусе Шаћир, Попо-
вић Боже Божидар, Премужић Ивана Антон, Путица Јозе 
Хрвоје, Радић Радована Јово, Радовић-Милић Стеве Не-
венка, Рундић Косте Предраг, Смајлагић Џелала Алија, 
Шарић Јоце Стеван, Шеркић-Араповић Петра Гордана, 
Шиљеговић Николе Милован, Шуње Садика Енес, Шута-
ло Пере Влатко, Шутровић Малина Хасан, Талајић Јозе 
Андрија, Трбић Митра Ђорђе, Трновац Салке Мујо, Ви-
лић Хајдара Салко, Вучић Ђуре Крсто, Вуковић Милан 
Милутин, Зовко Нике Стипо, Зукић Мехмеда Хамдија; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бекан Неђе Милан, Чостовић Мехмеда Мухамед, Ри-

џал-Рамић Мухарема Шухрета, Салихагић Алије Џамал, 
Томић Пере Марко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бабић-Смајовић Хусеина Изета, Бањанин Саве Пет-

ко, Бјелошевић Милана Мирослав, Друшких Сулејмана 
Нијаз, Џико Ахмеда Алија, Хацајлић Суље Расим, Капи-
џић-Кујача Сретко Гордана, Казић Сулејмана Галиб, 
Крпо-Перван Махмута Мерја, Курћехајић-Крањчић Фи-
липа др Марија, Љатифи Абдулаха Рама, Мацановић Не-
ђе Драган, Максимовић Душана Петар, Масал Велимира 
Мирослав, Матић Бошка Васо, Предојевић Богдана Пред-
раг, Ребић Милован аНенад, Реџић Сладића Сабиха, Сма-
јић Суље Ибор, Шекерија Стипе Иво, Шкипина Петка Ар-
сеније, Штица Марка Нада, Тадић Фрање Лука, Томић 
Ивана Маринко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Гузина Обрена Ратко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Полимац Мемишов Јакуп; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Ћетковић-Секулић Лазара Станка, Деспотовић Ми-
лов Блажо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Станишић Рашка Радивоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бањевић Блажа Бранко, Дема Аљуша Адем, Ђоновић 

Машана Велимир, Ђурчић Александра Мило, Грбић-Се-
кулић Мирка Радојка, Лекић Мила Саво, Марковић Сава 

Марко, Орландић Бранка Милован, Рацковић Ђура Радо-
мир, Радевић Миличка Мирко, Шуковић-Живковић Ан-
дрије Стана, Тузовић Мује Шериф; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ковачевић Ника Томо, Михаиловић Петра Драгић, 

Радевић Вуксана Вукота, Влаховић Арса Даринка; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Миленковић Петра Анђелко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хиљми Нухи д-р Трони; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Абдулаху Али Шефки, Исуфи Исуф Шачир, Стевано-
вић Цветка Добривоје, Таши Исена Имер; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Васовић Владимира Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алидема Јакупа Хасан, Бајрами Али Миљаим, Бити-

ћи Халије Лиман, Брановић-Јовићевић Милојка Станојка, 
Дабић Драгутина Ђорђе, Димић Миливоја Радисав, Дрма-
ку Ибрахима Хаки, Гулић Љубомира Јован, Јокић Драгос-
лава Радован, Кека Салиха Риза, Костић Богдана Радисав, 
Поповић Филка Рајко, Радојевић Јеротија Милорад, Рама-
дани Небих Мухарем, Рамадани Рамуш Скендер, Синани 
Мустафе Фериз, Станишић Грујице Војислав, Трајковић 
Јована Младен, Ведичковић-Ћирковић Милорада До-
бринка; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аншелковић Миладина Видослав, Баша Чамаља Ек-

рем, Голи Хамдије Гани, Ђорђевић Таска Богдана, Перић 
Јована Мика, Рамнобаја Шабана Раиф, Златковић Јевте 
Душан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ајвази Идриза Сулејман, Бафтиари Идриз Веби, Ба-

тачанин Добронија Милентије, Јоксимовић Чедомира 
Стојадин, Лиловица Ајет Ћемаљ, Мартиновић Вукосава 
Миле, Пајазати Мехмета Фета, Савић Крсте Рада, Сејдиу 
Шерифа Шабан, Топојани Агуша Селим, Зука Џемаља Га-
ни; 

Бр. 8 
12 февруари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 
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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 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Абалић Марка Мато, Гојевић Марка Јосип, Грдић 

Анте Марко, Мрђан Раде Богољуб, Затезало-Фредљац 
Петра Марица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Амиџић Стеве Ранко, Бенић Луке Славко, Димитрије-
вић Сретена Чедомир, Дружинец Драгутина Владимир, 
Филиповић Стеве Петар, Накић Томе Бранко, Радић Томе 
Бранко, Ренка Ивана Иван, Стефановић Стевана Милан, 
Шиндаршић Јосипа Бранко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Барбарић Ивана Анте, Батинић Мате Милан, Бегнез 
Мије Иван, Бунчић Данила Слободан, Ћосић Симе Јоцо, 
Домитровић Славка Драго, Ерцеговић Ивана Никола, 
Ферлан Угро Рикардо, Иванишевић Милана Бранко, Јако-
вић Петра Милан, Јуришић Николе Ђуро, Марић Васиља 
Драган, Рибарић Анте Владимир, Сланац Мато Аугуст, 
Сокач Фрање Иван, Шантек Јосипа Драгутин, Штембер-
гер Славка Славко, Тепшић Душана Борис; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и еиднството ме̂ у нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бранко-Србић Стеве Нада, Ћурчија Нилоле Стево, 
Кривокућа Милића Саво, Модрић Јоце Јосо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Божић Рафаела Жељко, Ђукић Дане Жарко, Ешкиња 

Јосипа Мирослав, Гргинчић Јосипа Драго, Маковец Јоси-
па Емил, Милошевић Игњатија Игњатије, Милошевић 
Ивана Виценцо, Мухвић Алојза Рудолф, Пераних Анте 
Драгутин, Радић-Вујић Теодора Десанка, Расповић Ивана 
Рајко, Саић Терезија Иванка, Славнић Луке Васкрсије, 
Смољановић Драгутина Драгутин, Тончић Звонко Дарко, 
Вертот-Влахинић Алберта Марија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бахун Рока Славко, Бедњанец Јуре Мирко, Бели Стје-

пана Валент, Виондић Боже Ивица, Борчић Боже Љерка, 
Братко-Бобан Јуре Јустина, Брозичевић Милана Милан, 
Брзић Бранка Јосо, Церовечки Михаел Бранко, Цлариц 
Гуидо Гуидо, Чанади Николе Иван, Чанжек Петра Макс, 
Чешљајаш Стјепана Фрањо, Делинић Ивана Јосип, Фара-
го-Величан Антуна Мира, Голоб-Поповић Фердинанда 
Нада, Хабек Јосипа Марија, Хањш Валента Јосип, Хлача 
Стјепана Стјепан, Јежек Мате Драгутин, Кекић Петра Ни-

кола, Колар Валента Миљенко, Кос Ивана Марија, Коса-
Новић Љубомира Жељко, Ковачевић Јосипа Јосип, Кова-
чевић Милана Лазар, Ковачевић Марка Славко, Краљ 
Здравка Јанко, Лагиња Марио Борис, Лукешић Артура 
Емануел, Маџар Миле Никола, Марасовић Анте Крсте, 
Матић-Лончар Томе Коса, Матијашевић Анте Антон, Ми-
кулић-Винко Томашка Милица, Миловац Шиме Иван, 
Мохаровчић Ивана Јосип, Опачић Душана Славко, Пађен 
Стјепана Јурај, Патекар Јурија Стјепан, Пехарда Рока 
Иван, Петешић Владе Живко, Правдић Мартина Иван, 
Прежигало Лацка Ладислав, Радат-Тушек Гарбијела Ве-
ра, Репић Вјекослава Стјепан, Рушанов-Малић Бошка 
Мирјана, Семак Владе Јура, Шуман Стипе Берислав, Ту-
ролт Ладислава Божидар, Топлак Јулиа Јулио, Сакач 
Здравка Борис, Савичевић-Божулић Ивана Марија, Сер-
тић Петра Томислав, Сланац-Келеминих Стјепана Драги-
ца, Спинчић-Јурдана Романа Анита, Суперина Бениамино 
Марио, Светличић Јосипа Ладислав, Свилар Миће Ду-
шан, Шпољар Петра Иван, Видек Петра Стјепан, Вуле-
тић-Томић Луке Невенка, Задравец Ивана Иван, Жбуљ 
Алексе Јосип, Живковић Андрије Иван, Живковић Крсте 
Јовица: 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на военостручното знаење и на борбената 
готовност на нашите гра^ани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Рибарић Ивана Томо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кундић Јакова Иво; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Арланд Ивана Емил, Биочић Јозе Анте, Добрић-Ђи-

пало Миће Милка, Ковал Ђуре Невенка, Коран Фрање 
Зденко, Мекић Драгана Жељко, Сертић Анте Иван, Сла-
дић Иве Стипе, Шутић Јосипа Желимир, Велимировић 
Николе Душанка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић Николе Милан, Анђић-Острогнај Ивана Ма-

рија, Бамбир Пер Никола, Бенгери Јулио Желимир, Допа-
тер-Емић Валентина Љерка, Ђидара Николе Мирослав, 
Фадига Андрије Стјепан, Грабусин Стеве Рајко, Гршковић 
Јосипа Стефано, Гулин Милана Рене, Лабаш Габријела Јо-
сип, Љубић Драгутина Штефанија, Маковец Масимиљана 
Мирослав, 1Чо1ћ18 Владимира Едуард, Папец Блажа Стје-
пан, Петравић-Полак Јосипа Марија, Пировић Анте Ми-
рослав, Добар Милана Петар, Подхрашки Адалберта Не-
ла, Пуж Антона Зоран, Румењак Мирка Крешо, Содар-
-Кожинец Јурија Ђурђа, Стипетић Ивана Антон, Танца-
бел Славана Иван, Тушек Ивана Славко, Варга Винка Ми-
лан, Забрадац Саве Борислав; 

Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ НА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алич Иван Јанез, Чоп Хенрик Хенрик-Владимир, Лу-
качич Максимиљан Божидар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Балох Рудолф Рудолф, Будич Штефан Богомил, Фен-
де Јанез Дана, Горјан Јанез Јоже, Хвала Алојз Емнл, Коп-
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рол-Цимперман Антон Бреда, Лобрек Штефан Виљем, 
Маренчич Рајко Рајко, Матјан-Лундер Франц Марија, 
Монцингер Јоже Јоже, Мокорел-Бизајк Иван Анита, Рус 
Марко Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бан Франц Франц, Димитријевић Велимира Сретен, 

Долар Павел Павел; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адижес Самоел Алберт, Бастл-Флудерник Франц 

Аница, Црнкович Обрул Штефан Ана, Чах Алојз Франц, 
Чермељ Јоже Симон, Црнко Јакоб Франц, Чук-Лапања Ја-
коб Јожица, Долиншек Витомир Витомир, Дробеж Антон 
Франц, Гричар Јулијана Станислав, Грудник Јанез Мирко, 
Хрибовшек Миха Михаел, Кикељ-ЈТахајнар Михаел Иван-
ка, Коцбек Јанез Јожеф, Кнједич Албин Маријан, Котник 
Јожеф Марјан, Крмажек-Мачек Франц Вероника, Кучер-
-Коси Фердинанд Људмила, Лампрет Игнац Игнац, Лут-
ман Алојз Јанко, Мајценович Јоже Јанез, Небергој Силвес-
тер Теодор, Новак Филип Владо, Озебек Антон Вероника, 
Подржај Алојз Јоже, Планец Франц Станко, Пожлеп Ан-
дреј Иван, Разумич Иван Франц, Ситар Антон Петар, Ску-
хала Антон Цирил, Стемлак Иван Иван, Стернад Јожеф 
Емил, Штранцар Јоже Дарко, Штранцар Фортунат Среч-
ко, Шукље Јожеф Антон, Турншек Иван Алојз, Вершник 
Фердинанд Алеш, Водлак Франц Винко, Заволовшек 
Алојз Цирил, Живец-Белингар Франц Божица; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Цвикл Мартин Здравко, Форназарич Мирослав Ми-

рослав, Калчич Миран Миран, Коцбек Јожеф Франц, Сев-
чникар Михаел Михаел, Шуштершич Јанез Јанез, ЗакраЈ-
шек Феликс Сречо, Жерјав Мартин Душан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Долиншек-Пивк Иван Иван, Голоб Јанез Јанез, Гос-

тич Миха Јанез, Кленц Иван Јоже, Крапш Јосип Јанез, 
Павлич-Нограшек Јоже Ангела, Павлинич-Хумар Алојз 
Хелена, Плибершек Драго Негован, Робник Франц Мар-
тин, Тробевшек Јанез Антон, Жунтар Франц Јанез; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Онук Ловренц Лудвик, Слапник Јожеф Марјан. 

Бр.9 
17 февруари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на ПретсеДателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. 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 

о д л и к у в а а т : 

О д СР М а к е д о 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 
Димитровски Богоја Боро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Колевски Атанас Панта, Пешевски Младена Трипко, 
Петровски Угрин Боривое, Поповски Никола Лазо, Саз-
довски Ангел Ђорђи, Стојевски Димитар Тихомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богданов Митко Иван, Петров Никола Ванчо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексовски Костадин Љубе, Андонов Димитар Или-

ја, бојаров Ђорђи Пиди, Божиновска-Ордевска Милан 
Светлана, Донев Климе Димитар, Ђорђиевски Велко Ра-
домир, ђорђиевски Ђорђи Томо, Гелевски Благоја Тодор, 
Георгиевска-Стефановска Димитар Љубица, Илић Славко 
др Драган, Јанески Змјејко Милорад, Јанески Змејко Ми-
лорад, Јанков Кузо Ване, Јовановски Стојко Владе, Кара-
евски бане Ђорђи, Карајанов Петар Владимир, Катушев-
ски Боро Илија, Кипровски Васил Ристо, Кнежевић Ми-
лан Вељко, Коцевски Стојан Александар, Костов Пандо 
Јане, Костовски Јанко Ристо, Ковачев Петре др Глигор, 
Крстевски Петар Анђелко, Кузмановски Сарџо Круме, 
Лабовић Вуксан Јован, Милановски Јован Драгутин, Ми-
ленков Крсто Петар, Милеска-Оцедова Тодор Ефка, Миш-
ковски Владо Трако, Мојсовски Митре Дане, Момировски 
Наум Јован, Павловски Добре Дончо, Пишев Илија Алек-
саднар, Радуновић Васо Милорад, Савов Александар Ђо-
рђи, Саздовски Ђорђи Дане, Сергеев Никите Михајло, Си-
деровски Петер Александар, Скендеровска-Троковска Сте-
во Софка, Стаменковић Цветко Стаменко, Станчев Ристо 
Глигор, Станишева Јани Василка, Стевковски Наско Ор-
де, Стоиловски Ђорђи Будимир, Стојановски Ванђел Пет-
ре, Стојановски Митко Русе, Стојановски Петар Стефан, 
Шишков Стојко Голуб, Тапарчевски Бојко Александар, 
Тодоровски Јанко Гоце, Томовски Манојло Димитар, Тра-
јановски Евтим Вангел, Трајковски Трајан Киро, Трајков-
ски Марка др Трајче, Тројић-Димитријевић Благоје Гор-
дана, Велковски Страхил Цане; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите гра^ани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МАЧЕВИ 

Ивановић Симе Јованче; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Антић Живоин Бранко, Гаштаров Трајко Ристо, Гав-

ровски Милан Спиро, Голубовски Александар Благоја, Јо-
носки Славе Војне, Јосифовски Методиев Даниел, Јовано-
вић Саво Благоја, Коневче Аспарух Владимир, Колоски 
Миле Никола, Мишковски МихајЛо Иванчо, Пецевски Јо* 
ван Александар, Поповић Градимир Душан, Рибарски 
Страхил Павле, Ристески Тодор Илија, Ристовски Тале 
Димо, Симоновски Благоја Миле, Сваћаровски Тодор Во-
ислав; 
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- за залагање и посгинтати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аџимитровски Стефан Јован, Андонов Доце Радојчо, 

Антић Славко Јовица, Асан Шаим Бајрам, Атанасовски 
Благоја Станко, Бећир Шабан Ештреф, Беличевски Илија 
Милош, Блажевски Петре Славе, Бошковски Круме Вен-
цо, Чочевски Јован Димитар, Дамјнаовски Велко Антим, 
Димитров Љубе Михајло, Димитриовски Славе Милан, 
Ђођевић Гојко Слободан, Георгиев Никола Костадин, Ги-
ров Јордан Златко, Гоговски Дине Никола, Харбов Коста 
Димитар, Илиевски Ангел Петре, Иванов Стоилко Стој-
мен, Ивановски Коста Бранко, Калемџиевски Божин Ми-
лан, Костовски Трајко Спиро, Кралевски Трајко Миле, 
Кузев Владо Деспот, Маневски Славе Димче, Миновски 
Ђорђи Перо, Мишевски Ђорђи Ламбро, Митев Алексан-
дар, Благој, Митић Спиро Александар, Митровски Нико-
ла Трајан, Мустафа Исмаил Џеладин, Неделковски Стојан 
Соилко, Николов Трипун Димитрија, Николов Ангел 
Илија, Николовски Васил Богдан, Ниновски Киро Вељо, 
Панковски Љубе Благоја Рамадани Рамадан Басри, Рама-
дани Демирали Исмет, Реџепи Таир Мамер, Русевски Љу-
бе Киро, Софревски Спасе Никола, Стојановски Никола 
Димитар, Стојановски Киро Стојан, Стојковски Борис 
Милан, Стојмиров Спиро Стојмир, Тасевски Јован Ангел, 
Тодоровски Милан Михајло, Трајковски Митре Богоја, 
Величковски Александар Стаменко; 

Од СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Цветковић Јефтимија Бранко, Ћирковић Милана 

Драгољуб, Драговић-Савић Вотимира Милка, Ђорђевић 
Светозара Марко, Павићевић Николе Миливоје, Пејовић 
Радослава Вуко, Радосављевић Рајка Братимир, Спасић 
Станојка Недељко, Судимац Михајла Милан, Вучетић 
Станка Петар, Зафировић Рајка Светислав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Адамовић Божила Војислав, Крнетић Милоша Пе-
тар, Рајковић Васе Милан, Вукић Тодора Драгутин, Вуко-
вић Спасе Шпиро; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Анђелковић Станка Ранђел, Богдановски Данче Ата-
нас, Ценић Михајла Петар, Игић Светислава Ђорђе, Јаб-
лановић-Јелушић Миленка Зорка, Јањић Станише Војис-
лав, Јовановић Николе Димитрије, Јовановић Драгића 
Прокопије, Ловчевић Марка Миливој, Луковац Илије Ни-
кола, Милиновић-Трајковска Талета Весела, Митић Алек-
сандра Мирослав, Митровић-Маљковић Николе Милева, 
Митровић-Пејовић Јована Софија, Мујчић Зајка Сакиб, 
Пављанин Раде Владо, Радовановић Обрада Ђорђе, Сарић 
Водија Здравко, Савковић Светозара Александар, Станко-
вић Милорада Добривоје, Станковић-Батић Михајла За-
горка, Стефановић Драгутина Љубиша, Стојановић Јова-
на Олга, Стојиљковић Гаврила Драгољуб, Тодоровић Жи-
војина Животије, Васиљевић-Цекић Александра Лепосава, 
Живић Симе Драгомир, Живковић Крсте Вукашин; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ^РЕН 
ВЕНЕЦ 

Ковачевић Војка др Бранко, Николић Луке Живојин, 
Поповић Миро Новица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антић Станоја Светозар, Докић Алексе Стево, Ђокић 

Алексе Бранислав, Јеринић Драгутина Пантелија, Јовано-
вић Стојана Александар, Јовановић Драгутина Чедомир, 
Јовашевић-Недић Рајка Надежда, Колесников Александра 
Димитрије, Миленовић Синадина Бранислав, Митровић 
Петра Рајко, Никитовић Константина Божидар, Раденко-
вић Љубомира Никола, Радосављевић Величка Драган, 
Стојевски Серафима Петар, Стошић-Алексић Никодија 
Верица, Златковић-Пејчић Станимира Љиљана; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анђелковић Будимира Родољуб, Анђелковић Јована 

Живојин, Богојевић Веселина Радош, Бојић Саве 
Божидар, Божиновић-Томашевић Василија Божица, Бран-
ковић Петра Крста, Цекић Ђорђа Никола, Цветановић 
Пејче Димитрије, Цветковић Милена Илија, Дабић Живо-
јина Реља, Делић Чедомира Милоје, Дукић Живана Жива-
дин, Ђондрић-Радоњић Вукашина Савета, Ђурђановић 
Крстивоја Миодраг, Џагић Витомира Милан, Голубовић 
Светомира Станојло, Гурановић Владимира Јован, Илић 
Зорка Бранка, Јелушић Владе Радослав, Јосиповић Свето-
зара Борисав, Јовановић Љубомира Милтен, Јовановић-
-Радивојевић Милоша Надежда, Јовановић Јована Паун, 
Јовановић Бранка Станимир, Јовановић Миливоја Стан-
ко, Јовановић Милуна Видоје, Клачар Сића Петар, Коста-
диновић Ивка Живорад, Крстић-Огњановић Сретена 
Гр#оздана, Крстић Чедомира Миливоје, Крунић Ђурђе Ра-
дивоје, Кузељевић Радосава Радомир, Лабус-Бојновић Ми-
лана Милка, Лазаревић Обрада Милисав, Луковић Радо-
ша Миљко, Марјановић Божидара Добривоје, Марјановић 
Бранивоја Радисав, Марковић Светозара Душан, Матић-
-Јоргачевић Михајла Милица, Михаиловић Милутина 
Владета, Милатовић Милорада Живојин, Милетић Миод-
рага Љубодраг, Милинковић Милоја Здравко, Милојко-
вић Добросава Обрад, Мишић Тодора Чедомир, Митро-
вић Тодора Димитрије, Морар Бранка Јоце, Вудрић Вели-
зара Василије, Најчевић Алексе Мирослав, Николић Дра-
гутина Чедомир, Николић Јефрема Милан, Николић 
Крсте Младен, Николић Живојина Петар, Никић-Стојано-
вић Петра Милица, Палибрк Мирка Реља, Пантелић Ми-
лутина Милисав, Пауновић Тихомира Божидар, Павловић 
Стојана Срећко, Пејчић Светозара Предраг, Пејић Богоса-
ва Мирољуб, Петковић Александра Драгослав, Петковић 
Николе Синиша Петровић-Станковић Симе Десанка, Пет-
ровић Стрјина Петар, Петровић Војислава Војин, Плешић 
Илше Ђуро, Поповић Милутина Славољуб, Прибић Пет-
ра Сретен, Протић Бранислава Александар, Радичевић 
Гојка Милосав, Радичић Мије Лука, Радичевић Драгише 
Слободан, Радишић Митра Миљко, Радојичић Боривоја 
Радомир, Радосављевић Бранка Јован, Раосављевић Жив-
ка Ђоре, Раншеловић Будимира Светислав, Реди Оскара 
Иван, Ристовић Раденка Милорад, Савић Душана Стојан, 
Смиљанић Дагутина Милован, Спасић Мимчила Ђорђе, 
Спасојевић Светилсава Томисалв, Срдановић Ђуре Слав-
ко, Станковић Милоша Радивоје Станковић Цветка Све-
тислав, Стефановић Станислава Ратко, Ђулубурић Драго-
мира Владимир, Томић Светислава Миливој, Тошић Де-
симира Ђорђе, Туран Јанка Адам, Васовић Томе Првос-
лав, Величковић Антонија Петар, Величковић Сретена Ве-
кослав, Вујиновић Драгутина Радослав, Здравковић Дра-
гомира Витомир, Златковић Бранка Тугомир, Живковић 
Златана Светислав, Живковић Стојана Томислав; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и на борбената готов-
ност на нашите грађани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МАЧЕВИ 

Стевановић Живојина Миле; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Цајић Ђорђа Владимир, Ђорђевић-Тодосијевић Дра-

гољуба Милка, Џамбасовић Момчила Миломир, Јеремић 
Вељка Благоје, Кривокућа Милорада Драговаи, Лишанин 
Радомира Викторија, Луковић-Панитовић Милоша Дра-
гослава, Максимов-Пепић Михаила Стана, Младеновић 
Гмитра Зоран, Петровић Радича Бранка, Савић Јована Бу-
димир, Стаматовић Рајка Јосип, Стошић Мирка Петар, 
Величковић Јована Божидар, Војиновић Милорада Бого-
сав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алимпић Живка Борка, Арсић Луке Радош, Богдано-

вић Драгише Борислав, Бурсаћ Ђуре Бранко, Ћирић-Ран-
ђеловић Борисава Десанка, Домановић Душана Милољуб, 
Ђурић Милована Живорад, Џекулић Растка Остоја, Гла-
воњић Радосалва Радоје, Крстип Јордана Божидар, Кру-
нић Радојле Василије, Лазовић-Главоњић Милојка Босиљ-
ка, Мацановић Настаса Драган, Марковић-Павловић Сре-
тена Анока, Милић Милорада Љубомир, Милићевић-Ћур-
чић Харитона Милена, Милинковић Ратка Милисав, Ми-
лосављевић-Турнар Мирка Јосипа, Милутиновић Милора-
да Новица, Нешћ-Пенчић Живојина Лела, Огњановић 
Сретана Јован, Перишић Милинка Радослав, Петковић-
-Терзић Миленка Верина, Протић Милоја Петроније, Рис-
тић Радослава Љубиша, Савић Цветина Драгољуб, Спасо-
вић Вучића Петар, Станковић-Милекић Драгољуба Мил-
ка, Станојевић Милољуба Милован, Станојевић Милора-
да Зорка, Сотјановић Добросава Милојко, Шипетић Радо-
јице Стеван, Веселиновић Чедомира Наталија, Вилотије-
вић Милана Бранислав, Вујковић Милорада Милован, Ву-
колић Секуле Љубинко, Зекавица-Ћурчић Душана 
Божика, Живковић Радоја Божидар; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Макуљевић Адама Бранислав. 

Бр. 10 
18 фебруари 1987 година 
во Белград 

Претседател 
на Претседателство 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 

Од СР Х р в а т с к а 

- за долгогодишна револуционерна работа и вонред-
ни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста 
на нашите грагани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за значаен придонес за нејзината политика 
на мир и пријателска соработка со другите држави 
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СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА 5ВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Божанић Јурја Андрија; 

Бр. 11 
12 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
93. Закон за дополнение на Законот за дополни-

телни средства на републиките и автономните 
покраини во периодот од 1986 до 1990 година 261 

94. Закон за утврдување на приходите на федера-
цијата што во 1988 година се користат за по-
требите на стопанството 261 

95. Закон за измени и дополненија на Законот за 
оданочување на производи и услуги во проме-
тот 263 

96. Закон за условите и начинот на обезбедување и 
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