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821. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 22 октом-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИК И ЗАМЕНИК НА ПРЕТ-
СТАВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ВО КОН-
КУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА 
БРОДОВИТЕ 

1. За претставник на • Собранието на СФРЈ во 
Конкурсната комисија за избор ра директор на Југосло-
венскиот регистар на бродовите се избира м-р Шиме По-
горилиќ, делегат во Сојузниот собор. 

2. За заменик на претставникот на Собранието на 
СФРЈ во Конкурсната комисија за избор на директор на 
Југословенскиот регистар на бродовите се избира Анте Ве-
нети, делегат во Сојузниот собор. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 552 
22 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

822. 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-

бор од 20 октомври 1988 година, ја разгледуваше Инфор-
мацијата за групните обраќања на граѓаните до Собрание-
то на СФРЈ во периодот од 1 јануари 1988 до 15 јули 1988 
година и, тргнувајќи од расправата во работните тела на 
Сојузниот собор, на Комисијата на Собранието на СФРЈ 
за претставки и предлози и на седницата на Соборот, Со-
бранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 22 
октомври 1988 година, врз основа на чл. 137 и 326 од Де-
ловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, до-
несе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја прифа-

ќа Информацијата на Комисијата на Собранието на СФРЈ 
за претставки и предлози за групните обраќања на граѓа-
ните до Собранието на СФРЈ во периодот од 1 јануари 
1988 до 15 јули 1988 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека една од основните причини за групните обраќања на 
работните луѓе и граѓаните до Собранието на СФРЈ е 
содржана во повредите на уставноста и законитоста, што 
најдрастично се гледаат во повеќегодишното загрозување 

на основните слободи и права на Србите и Црногорците 
во Социјалистичка Автономна Покраина Косово од ал-

^ банските националисти и сепаратисти, и во нивното исе-
лување под притисок. 

Исто така, суштествените причини за групните обра-
ќања на работните луѓе и граѓаните до Собранието на 
СФРЈ се наоѓаат во тешката економска криза, недостато-
ците и растројствата во концепцијата и функционирањето 
на стопанскиот систем и тешката економска и социјална 
положба на работничката класа и работниците. Причини-
те се и во растројствата во функционирањето на политич-
киот систем на социјалистичкото самоуправување, бирок-
ратизмот, технократизмот, неефикасноста на државните 
органи, изразената немоќ, ненавремената и недоследна ак-
ција на општествено-политичките и самоуправните факто-
ри во повеќе средини, како и во непотполното, ненавреме-
но и необјективно информирање на работните луѓе и граѓ-
аните. 

3. Собранието на СФРЈ, како орган на 
општественото самоуправување и највисок орган на влас-
та во рамките на правата и должностите на федерацијата, 
беше и ќе биде отворено за поединечни и групни обраќања 
на работните луѓе и граѓаните и, во рамките на својата 
надлежност, поефикасно ќе се ангажира во отстранување-
то на причините за групните обраќања на работните луѓе 
и граѓаните. 

4. Собранието на СФРЈ енергично ќе се ангажира во 
доследното и целосно спроведување на Југословенската 
програма на мерки и активности за запирање на иселува-
њето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќа-
ње на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сака-
ат да живеат и работат на Косово, во совладувањето на 
контрареволуција и обезбедувањето на слободите и пра-
вата на обесправените граѓани, а пред сб на Србите и 
Црногорците. 

5. Собранието на СФРЈ општествените проблеми 
што се поведуваат во претставките и предлозите: 

а) а се однесуваат на прашањата од надлежноста на 
органите на федерацијата без одлагање ќе ги разгледува и 
решава; 

б) за чие решавање се надлежни органите во републи-
ките и автономните покраини ќе ги упати на решавање до 
тие органи, со барање да биде известено за исходот од по-
стапката; 

в) а имаат посебна тежина, во кои се укажува на по-
вреди на слободите и правата на човекот и граѓанинот, а и 
се предупредува на проблеми и недостатоци што бараат 
преземање ка активности од пошироко општествено зна-
чење, преку своите работни тела, во соработка со собрани-
јата на општествено-политичките заедници и нивните те-
ла, непосредно ќе ги испитува, проверува, ќе дава свое 
мислење за мерките и активностите за надминување на за-
бележаните проблеми и ќе бара повратни информации; 

Собранието на СФРЈ, исто така, ќе поведува или ини-
цира поведување на постапка за морално-политичка и, 
ако постојат услови, законска одговорност против носите-
лите на несамоуправно и незаконито дејствување. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ препора-
чува сите фактори на општествено-политичкиот систем во 
делегатската база поцелосно и порешително да ги ан-
гажираат делегатите во разрешувањето на проблемите 
што се причина за групните обраќања на граѓаните, ни-
вните барања да ги пренесат до Собранието на СФРЈ и со 
својата работа и иницијатива да придонесат кон решава-
њето на настанатите проблеми. 
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Сојузниот собор го истакнува значењето на непосред-
ното ангажирање на органите на општествено-политички-
те организации врз решавањето на причините и проблеми-
те поради кои работните луѓе и граѓаните се жалат. 

7. Собранието на СФРЈ смета дека претставките и 
предлозите, а посебно групните обраќања на граѓаните до 
Собранието на СФРЈ, треба да се разгледуваат и решаваат 
таму каде што дошло до материјални тешкотии и повреди 
на уставноста и законитоста и на основните слободи и 
права на човекот и граѓаниот. Едновремено изразува 
спремност со своето непосредно учество да даде придонес 
во разрешувањето на проблемите што се поведени во пре-
тставките и предлозите. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека е неопходно побрзо и поенергично преземање на со-
одветни мерки од страна на надлежните органи во преис-
питувањето на оние законски решенија што практиката не 
ги потврдува како исправни, а на што се укажува и при 
групните доаѓања на граѓаните во Собранието на СФРЈ. 

9. Собранието на СФРЈ им препорачува на собранија-
та на социјалистичките републики и на социјалистичките 
автономни покраини, тргнувајќи од Законот за работата 
врз претставките и предлозите упатени до сојузните орга-
ни, во најкраток рок да предвидат, односно да ги изменат 
решенијата во своите прописи со кои се уредуваат правата 
и должностите на надлежните органи во врска со работата 
врз претставките и предлозите. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека е неопходно за содржината на разговорите и за начи-
нот на решавање на проблемите поведени при групните 
доаѓања да се обезбеди навремено и целосно информира-
ње на делегатите. 

И. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека навременото најавување на доаѓањето на групи граѓ-
ани во Собранието на СФРЈ би придонело кон побрзо и 
поквалитетно решавање на прашањата што тие ги поведу-
ваат. Најавувањето на доаѓањето би дало можност над-
лежните тела на Собранието на СФРЈ непосредно да се ан-
гажираат во решавањето на проблемите и лред доаѓањето 
на граѓаните во Собранието на СФРЈ. 

12. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја об-
врзува Комисијата за претставки и предлози да го следи 
остварувањето на овие заклучоци и за тоа редовно да ги 
известува соборите на Собранието на СФРЈ. ( 

13. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја об-
врзува Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на 
примената на Деловникот да го разгледа досегашниот на-
чин и постапка за прием на работните луѓе и граѓаните во 
Собранието на СФРЈ и, ако оцени дека е потребно, да под-
готви предлог за дополнение на Деловникот за заедничка-
та работа на соборите на Собранието на СФРЈ, во кој ќе 
бидат регулирани сите релевантни прашања во врска со 
групните обраќања на граѓаните до Собранието на СФРЈ. 

14. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 805/88-025 
22 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

823. 
Врз основа на член 3 од Законот за Единиствената 

класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 
ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација на 

дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 
72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86 и 78/87), во 
Единствената класификација на дејностите, која претста-
вува составен дел на таа одлука, во областа „06 - Сообраќ-
ај и врски" во гранката и групата „06020 роморски сооб-
раќај", во подгрупа на дејности „060202 - Услуги во по-
морскиот сообраќај", последната реченица на описот на 
содржината на дејностите се брише. 

По подгрупата на дејности „060202 - Услуги во по-
морскиот сообраќај" се додава нова подгрупа на дејности, 
која гласи: 

„060203 - Услуги на марините во поморскиот сообра-
ќај". 

Во гранката и групата „0603 06030 Речен и езерски со-
обраќај", по подгрупата на дејности „060302 - Услуги во 
речниот и езерскиот сообраќај", се додава нова подгрупа 
на дејности, која гласи: 

„060303 Услуги на морините во речниот и езерскиот 
сообраќај". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануара 1989 година. 

Е. п. бр. 380 
26 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

824. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85, 38/86 и 87/87), по пријавеното мислење од Стопан-
ската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
82/87, 19/88 и 34/88) во Списокот на стоки со форми на 
извозот и увозот, во колона 7 кратенката: „ДВО" се заме-
нува со кратенката: „Ј1Б" во тарифната ознака 0714.10. 

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

Е. п. бр. 381 
29 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

825. 
Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на СФРЈ, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА 

ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1988 ГОДИНА 
1. Со оваа одлука се пропишуваат условите под кои 

се врши увоз на стоки за широка потрошувачка заради ин-
тервенција на домашниот пазар и суровини и репродукци-
они материјали што се користат во производството на тие 
стоки и се уредува плаќањето на царината, на посебната 
давачка за израмнување на даночното оптоварување на 
увезените стоки и посебната такса на увезени стоки. 
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2. Интервентен увоз според одредбите на оваа одлука 
може да се врши за стоки за широка потрошувачка од 
следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Наименување 

85.28 

1 2 3 \ 

3305.109 Шампони подготвени за про-
дажба на мало 

3306.109 Забни пасти подготвени за 
продажба -на мало 

3307.109 Препарати за бричење вклу-
чувајќи ги и оние пред или 
по бричење, приготвени за 
продажба на мало 

3401.11 Сапун и органски површин-
ски активни производи и пре-
парати во форма на стапчи-
ња, колачиња, леани или об-
ликувани парчиња и хартија, 
вата, филц и неткаени ткае-
нини, импрегнирани или пре-
мачкани со сапун или со де-
тергент за тоалетна употреба 
(вклучувајќи ги производите 
со лековити супстанции) 
Ех. 
Сапун за тоалетна употреба 

34.02 Органски површински активни 
средства (освен сапун); површин-
ски активни препарати, препарати 
за перење (вклучувајќи помошни 
препарати за перење) и препарати 
за чистење, со додаток или без до-
даток на сапун, освен оние од тар. 
број 34.01: 

3402.20 - Препарати подготвени за про-
дажба на мало 

3402.90 - Друго 
8418.10 - Комбинации на фрижидери и за-

мрзнувачи со засебни врати 
8418.2 - Фрижидери за домаќинство 
8418.30 - Замрзнувачи во форма на сан-

дак, со капацитет 800 1 
8418.40 - Замрзнувачи од вертикален тип 

со капацитет до 900 1 
8450.1 - Машини за перење за домаќин-

ство и пералници, вклучувајќи 
машини кои и перат и сушат, со 
капацитет на суви алишта до 10 
^ 

85.09 Електромеханички апарати за до-
маќинство со вграден електромо-
тор 

8516.40 - Електрични пегли 
8516.601 Шпорети 
8517.109 Телефонски апарати (телефо-

ни), други 
8527.31 Други радиодифузни прием-

ници, вклучувајќи и такви 
апарати што исто така можат 
да примаат радиотелефонија 
или радиотелеграфија, комби-

87.03 

нирани со апарати за снима-
ње или репродукција на зву-
кот 

Телевизиски приемници (вклучува-
јќи и видеомонитори и видеопро-
ектори), комбинирани или ^ком-
бинирани во исто куќиште со ра-
диоприемници или апарати за сни-
мање или репродукција на звукот 
или сликата 
Ех. 
Телевизиски приемници 
Патнички автомобили и други мо-
торна возила, главно конструира-
ни за превоз на лица (освен возила 
од тар. број 87.02), вклучувајќи и 
моторни возила со комбиниран 
превоз на лица и стоки (од типот 
„караван", „комби", итн.) и авто-
мобили за трки 

8703.2 - Други возила со клипни мотори 
и со палење со помош на свеќич-
к а освен со ротациони клипни 
мотори: 

8703.21 - - с о зафатнина на цилиндарот 
до 1000 cm3: 

8703.211 патнички автомобили, соста-
вени 

8703.22 - - со зафатнина на цилиндарот 
преку 1000 до 1500 cm3: 

8703.221 патнички автомобили, соста-
вени 

8703.3 - Други возила со клипен мотор 
со внатрешно согорување на па-
лење со помош на компресија 

9 (дизел или полудизел): 
8703.31 - - с о зафатнина на цилиндарот 

до 1500 cm3: 
8703.311 патнички автомобили, соста-

вени 
Друг мебел и негови делови 94.03 

3. Интервентен увоз според одредбите на оваа одлука 
може да се врши за суровини и репродукциони материјали 
што се користат во производството на стоки за широка 
потрошувачка од следните тарифни броеви на Царинската 
тарифа, и тоа: 

1 2 3 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската та-
рифа 

Тарифна 
ознака Наименување 

1 2 3 

02.01 Месо говедско, свежо или разладе-
но 

02.02 Месо говедско, замрзнато 
02.03 Месо свињско, свежо, разладено 

или замрзнато 
• 
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04.01 Млеко и павлака, сконцентрира-
ни и без додатен шеќер или други 
материи за засладување: 

0401.10 - Со содржина на маснотија до 1% 
по маса 

0401.309 Друго 
04.02 Млеко и павлака, концентрирани 

, или со содржина на додатен шеќер 
или други материи за засладува-
it»e: 

0402.2 - Во прав, гранули или во други 
цврсти форми со содржина на 
маснотија п^еку 1,5% по маса: 

0402.9 - Друго 
0708.20 Грав (vigna ѕрр., phaseclus ѕро.) 
<0901.11 - - Кафе непржено со кофеин 
1005.101 Пченка семенска хибридна 
1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и кршена 
1403.10 - Сорго за метли (Sorghum vulgore 

var. technicum) 
1502.001 Масноти од животни: видови 

говеда, овци и кози, сурови 
или топени, вклучувајќи пре-
сувани или добиени со сол-
вентна екстракција, за индус-
триски цели 

1512.11 Сурово<масло од сончоглед и 
шафраника и нивни фракции 

1701.1 - Суров шеќер без додатни сред-
ства за амортизација и материи 
за бојосување 

18.01 Какао во зрно, цело или кршено, 
сурово или пржено 

2301.20 - Брашно, прав и потсети од-риби 
или черупкари, мекотелци или 
од други водени без'рбетници 

23.04 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени при екстракција 
на масло од соја, немелени, меле-
ни или пелетизирани 

2519.901 Електростопен магнезит 
2530.90 - Минерални материи на друго 

место неспомнати или опфатени, 
друго 

2710.079 други тешки масла за под-
мачкување и ладење 

2815.11 - - Натриумхидроксид (каустична 
сода), цврст 

2815.12 - - Натриумхидроксид (каустична 
сода), во воден раствор (рас-
твор на сода или течна сода) 

2819.10 - Хромтриоксид 
2833.11 - - Динатриумсулфат 
2833.19 - - Сулфати на натриум, други 
2835.31 - - Натриумтрифосфат (натриум-

триполифосфат) 
2836.20 - Динатриумкарбонат 
2836.91 - - литиумкарбонати 
2901.21 - - етапен 
2902.50 - Стирен 

2903.15 - - 1,2-Дихлоретан (етилендихло-
рид) 

2903.21 - - Винил хлорид (хлоретилен) 
2903.401 Дихлордифлуорометан 
2903.403 Трихлоромонофлуорметан 
2909.42 - - Монометил-етри етилен - гли-

кола или диетилен-гликола 
2922.5016 метилдопа 
2929.101 Диенилметилдиизоцијанат (MDI) 
2937.21 кортизон, хидрокортизон, 

преднизон (дехидрокортизон) 
и преднизолон (дехидрохид-
рокортизон) 

2937.22 - - халогени деривати на адрено-
кортикални хормони 

2937.9 - Други хормони и нивни дерива-
ти ; други стероиди, што првен-
ствено се употребуваат како хор-
мони 

29.41 - Антибиотици 
2941.10 - Пеницилини и нивни деривати 

со структура на пеницилинска 
киселина; нивни соли: 

2941.101 пеницилини 
2941.102 ампицилини 
2941.109 друго 
2941.20 - Стрептомицини и нивни дерива-

ти; нивни соли 
2941.30 - Тетрациклини и нивни дерива-

ти; нивни соли: 
2941.301 тетрациклини 
2941.302 окситетрациклин 
2941.303 хлортетрациклин 
2941.304 метациклин 
2941.309 Друго7 

2941.40 - Хлоромафеникол и негови дери-
вати; нивни соли 

2941.50 - Еритромицин и негови дерива-
ти; нивни соли 

2941.90 - Друго: . 
2941.901 цефалоспорини 
2941.909 друго 
3001.901 хепарин 
3001.902 соли на хепарин 

30.03 Лекови (со исклучок на производи-
те од тар. бр. 30.02, 30.05 или 
30.06) што се состојат од две или 
повеќе состојки и што се помеша-
ни за терапевтска или профилак-
тичка употреба но што не се при-
готвени во одмерени дози ниту во 
форма или во пакување за малоп-
родажба: 

3003.10 - Што содржат пеницилини или 
нивни деривати со структура на 
пеницилинска киселина или 
стрептомицини и нивни дерива-
ти 

3003.20 - Што содржат други антибиоти-
ци: 

1 1 2 3 1 2 3 
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3003.201 што содржат ролитетрацик-
лин 

3003.209 други 
3003.3 - Што содржат хормони или дру-

ги производи од тарифниот број 
29.37 но не содржат антибиоти-
ци: 

3003.31 - - што содржат инсулин 
3003.40 - Што содржат алкалоиди или ни-

вни деривати но не содржат хор-
мони и други производи од тар. 
број 29.37 ниту антибиотици 

30.04 Лекови (со исклучок на производи 
од тар. бр. 30.02, 30.05 и 30.06) што 
се состојат од помешани или од 
испомешани производи за терапев-
тска или профилактична употреба 
приготвени во одмерени дози или 
во форма или во пакување за про-
дажба на мало: 

3004.10 - Што содржат пеницилини или 
нивни деривати со структура на 
пеницилинска киселина или 
стрептомицини и нивни дерива-
ти: 

3004.109 дозирани лекови во распаре-
на состојба 

3004.209 дозирани лекови во раскре-
на состојба 

3004.319 дозирани лекови во раскре-
на состојба 

3004.329 - - - дозирани лекови во раскре-
на состојба 

3004.399 дозирани лекови во раскре-
на состојба 

3004.402 онцовин дозиран во раскре-
на состојба 

3004.409 други дозирани во растурена 
состојба 

3004.509 дозирани лекови во раскре-
на состојба 

3102.10 - Уреа, вклучувајаќи и уреа во во-
ден раствор 

3206.50 - Неоргански производи што се 
употребуваат како луминофори 

3206.10 - Пигменти, препарати врз база 
на титандиоксид 

3206.492 . Концентрирани дисперзии на 
пигмент 

3207.10 - Подготвени пигменти, подготве-
ни средства за заматување, под-
готвени бои и ел. препарати 

3207.20 - Стаклест емајл и глазури, пре-
влаки и слични препарати 

32.08 Премачкувачки средства и лакови 
(вклучувајќи емајли и лакови) врз 
база на синтетички полимери или 
хемиски модификувани природни 
полимери, дисперзирани или рас-
творени во неволен медиум; рас-
твори дефинирани со забелешката 
4 кон оваа глава: 

3208.20 - Врз база на акрилни или винил-
ни полимери 

3208.90 - Друго 
Ех. 
Бел акрилен лак, друго 

32.09 Премачкувачки средства и лакови 
(вклучувајќи емајл и лакови врз 
база на синтетички полимери или 
хемиски модификувани природни 
полимери дќсперзирани или рас-
творени во вода): 

3209.90 - Друго 
Ех. 
Црн водотопен лак, друго 

3212.10 - Фолии за печат 
3402.19 - - Органски и површински актив-

ни средства подготвени и не-
подготвени за продажба на ма-
ло, други 

3501.101 Казеин, за одгледување на 
микробиолошкИ култури 

3502.901 лакталбумин 
3503.002 Желатин, други 
3507.901 пепсин 
3507.902 трипсин 
3507.903 , Шотисаѕе 
3507.904 други енцими 
3507.905 енцимски концентрати на 

панкреатин 
3507.906 - - - енцимски концентрати, други 
3802.10 - Активен јаглен 
3816.00 Огноотпорни цементи, огнботпор^ 

ни малтери, огноотџорни бетон и и 
слични огноотпорни маси, освен 
производи од тар. број 38.01 

3817.101 Линеарен алкил - Бензини 
3823.901 Препарати за галванизација 

~ и фосфатирање 
ЗЅ.23 Приготвени врзивни средства за 

леарски калапи или леарски јатки, 
хемиски производи и препарати за 
хемиската индустрија и слични ин-
дустрии (вклучувајќи ги и оние 
што се состојат од мешаница на 
природни производи) на друго 
место неспомнати или неопфатени 
други производи на хемиската ин-
дустрија или на слични индустрии, 
на друго место неспомнати или не-

^ опфатени: 
3823.909 друго 

Ех. 
Фреон И 

3901.10 - Полиетилен, со специфична гус-
тина помала од 0,94 

3901.20 - Полиетилен, со специфична гус-
тина од 0,94 или поголема 

3902.10 - Полипропилен 
3903.11 - - Полистирол за експандирање 
3903.199 г Полистирол, други 

1 2 3 1 2 3 
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4016.93 - -производи за затинање 
4016.99 - - д р у г о 

41.01 Сурови крупни и ситни кожи, го-
ведски кожи и кожи од копитари 
(свежи или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавен!!, ниту 
пергаментно обработени ниту на-
таму обработувани), со длака или 
без длака, цепени или нецепени: 

41.02 Сурови кожи, овчи и јагнешки 
(свежи или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавени, перга-
ментно или транспарентно необра-
ботени ниту поинаку натаму обра-
ботувани), со длака или без дла-
ка,цепени или исцепени, освен ис-
клучените со забелешката I под 3) 
ѓон оваа глава 

41.03 ' ( Други крупни и ситни сурови кожи 
(свежи или посолени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавени ниту 
пергаментно или транспарентно 
обработени ниту натаму обработу-
вани), со длака или без длака, 
вметнати или невметнати, освен 
исклучените со забелешката I под 
2) и 3) кон оваа глава 

41.04 Штавени кожи од говеда и копита-
ри, без длака, освен штавените 
кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09 

41.05 Овчи. и јагнешки кожи штавени, 
без волна, освен од тар. бр. 41.08 и 
41.09 

41.06 Козји и јарешки штавени кожи, без 
длака, освен штавени кожи од тар. 
бр. 41.08 и 41.09 

41.07 Штавена кожа«од други животни, 
без длака, освен штавени кожи од 
тар. бр. 41.08 или 41.09 

41.08 4108.00 Семишувана кожа (вклучувајќи ја 
комбинацијата на семишувана 
кожа) 

41.09 4109.00 Лакирана кожа и лакирана слоеви-
та (обложена со фолија) кожа, ме-
тализирана кожа 

41.11 4111.00 Вештачка кожа врз основа на кожа 
или кожни влакна во форма на 
плочи, листови или ленти, вклучу-
вајќи во ролни 

48.01 4801.00 Весникарска хартија, во родни или 
листови 

48.11 Хартија, картон, целулозна вата и 
листови и ленти од целулозни 
влакна, премачкани, импрегнира-
ни, покриени, површински бојоса-
ни, површински украсени или пе-
чатени, во родни или листови, ос-
вен производите од тар. бр. 48.03, 
48.09, 48.10 и 48.18 : 

4811.909 друго 
51.01 Волна невлачена и исчешлана 

51.05 

52.01 
52.03 
52.05 

52.06 

39.16 

39.17 

39.20 

Волна и фина или груба животин-
ска длака, влачена или чешлана 
(вклучувајќи чешлана волна, во 
маса) 
Памук, невлачен и нечешлан 
Памук, влачен или чешлан 
Предиво од памук (освен конец за 
шиење) со содржина од 85% или 
повеќе по маса на памук, непод-
готвено за продажба на мало 

Предиво од памук (освен конец за 
шиење) со содржина помала од 
85% по маса на памук, неподготве-
но за продажба на мало 

5402.52 - - Друго предиво од полиестер 
3903.20 - - Кололимери стирор-акрило-

нитрил (SAN) 
3903.30 - Кополимери акрилонитрил-бута-

диен-стирол (АВЅ) 
3904.10 - Поливинилхлорид, непомешан 

со други материи 
3904.30 - Кополимери на винилхлорид-ви-

нилацетат 
3906.10 - Полиметилметакрилат 
3907.208 Приготвени пол петри за 

тврди полиуретански пени 
3907.40 - Поликарбонати 
3907.919 Други полиестери, незасите-ни, други 
3907.991 Полиестери други, заситени, 

во прав и гранулат 
3907.999 Други полиестери, други 

Ex. Norie 
3908.101 Полиамиди во примарни форми, 

во прав и гранулат 
3909.10 - Уреа на смола; тиоуреа на смо-

ла 
3909.40 - Фенолни смоли 
3910.009 Сид икони во примарни фор-

ми, друго 
Монофиламенти со најголема ди-
мензија со попречен пресек преку 1 
mm прачки и профилни форми од 
пластични маси површински обра-
ботени или необработени но пои-
наку необработувани: 

3916.20 - Од пол имери на винилхлорид 

Цевки, црева и прибор за нив (на 
пр. спојници, колена, прирабници) 
од пластични маси: 

3917.39 Други 

Други плочи, листови, филмови, 
фолии и ленти од пластични маси, 
што не се од клеточна структура, 
незајакнати, неламинирани, без 
подлога или што не се комбинира-
ни со други материјали: 

3920.30 - Од полимери на стирол 
3920.62 - - од полиетилен - терефтал 
3920.69 - - од други полиестери 

1 2 3 1 ' 2 3 
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39.26 Други производи од пластични ма-
си и производи од други материја-
ли од тар. бр. 39.01 до 39.14: 

3926.90 - Друго 
40.16 Други производи од гума освен од 

тврда гума: 
6814.10 - Плочи, листови и ленти од агло-

мериран или реконституиран 
лискун, на подлога или без под-
лога 

6815.10 - Производи од графит или друг 
јаглерод, што не се за електро-
технички цели 

7007.19 - Календ сигурносно стакло, дру-
го 

7011.20 - Стаклени, обвивки за ќато дни 
цевки 

7601.10 - Алуминиум, нелегиран 
80.03 8003.00 Прачки, профили и жица од калај 

8208.30 - Ножеви и сечила за машини или 
' за механички направи, за кујнски 

уреди или за машини што се ко-
ристат во прехранбената индус-
трија 

8302.499 Други окови, прибор и слич-
• ни производи, други 

8403.10 - Котли 
^ 8413.609 Други пумпи за потиснување, 

со ротационо движење, други 
8414.301 Компресори за фрижидери 
8414.599 Други вентилатори 
8415.901 Делови за уреди со капацитет 

до 168 MJ/h 
8418.991 Алуминиумови испарувачи 
8418.999 Делови, друго 
8419.111 Проточни греачи за вода на гас за домаќинство 
8450.901 Амортизери 
8481.40 - Сигурносни вентили 
8481.80 - Други уреди 
8504.319 други трансформатори: дру-

ги 
8504.40 - Старски конвертори (претвора-

. чи) 
8504.50 - Други индуктивни калеми 
8505.11 Перманентни магнети и производи 

предвидени да станат перманентни 
магнети по магнетизирањето: 

8505.19 друго 
8505.90 - Друго вклучувајќи и делови 
8509.90 - Делови 
8516.609 Други рерни; шпорети, ре-

шоа, скари и ражни, друго 
85.22 Делови и прибор на апаратите од 

тар. бр. 85.19 до 85.21: 
8522.10 - Грамофонски звучници 
8522.90 - Друго 
8529.90 - Делови погодни за употреба ис-

клучително или главно за апара-
тите од тар. бр. 85.25 до 85.28, 
друго 

85.38 

85.39 

8531.80 - Други апарати 
8532.10 - Константин кондензатори пред-

видени за употреба во струјните 
кола со фреквенција од 50/60 Hz 
и што можат да апсорбираат ре-
активна сила до 0,5 kVA (конден-
затори на сила) 

- - алуминиумски електролитички 
кондензатори 

- - керамички диелектрични, ед-
нослојни кондензатори 

- - керамички диелектрични, пове-
ќеслојни кондензатори 

- - диелектрични, од хартија или 
пластична маса, кондензатори 

- Електрични кондензатори, кон-
стантин, други 

- Променливи или дотерливи (од-
напред дотерани) кондензатори 

- Други константин отпорници, со 
сила до 20 W 

- Други променливи отпорнине 
вклучувајќи реостати и потенци-
ометри 

Печатени кола 
• прекинувачи 
- Осигурувачи 
- Други прекинувачи 
- - Сијалични грла 
- - Сијалични грла, штекери и 

приклучници, друго 
Електрични апарати за вклучување 
и исклучување 
- други апарати 
Делови погодни за употреба исклу-
чително или главно со апаратите 
од тар. бр. 85.35, 85.36 и 85.37: 

8538.90 - Друго 
Електрични сијалици со влакна и 
електрични сијалици со празнење, 
вклучувајќи затворени рефлектор-
ски влошки со вградени сијалици, 
ултравиолетни и инфрацрвени си-
јалици; лачни сијалици: 

8539.29 - - Д р у г и 
8539.39 - - Д р у г и 
8540.11 - Катодни цевки за телевизиски 

приемници, вклучувајќи катодни 
цевки за видеомонитори, во боја 

8541.10 - Диоди, освен фотоосетливи и ди-
оди за емитување на светлост 

8541.21 Транзистори, освен фотоосет-
ливи: со растурање помало 
од 1 W 

8541.29 - - Транзистори, освен фотоосет-
ливи, други 

8541.40 - Фотоосетливи полуспроводнич-
* ки елементи, вклучувајќи фото-

напонски келии составени или 
.^составени во модел или пло-
ча; диоди за емитување на свет-
лост 

8532.22 

8532.23 

8532.24 

8532.25 

8532.29 

£532.30 

8533.21 

8533.40 

8534.00 
8535.309 
8536.10 
8536.50 
8536.61 
8536.69 

8536.90 

1 2 3 1 2 3 
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8541.60 - Монтирани пиезоелектрични 
кристали 

8542.11 - - Монолитни интегрирана кола, 
дигитални 

8542.19 - - Монолитни интегрирана кола, 
други 

8544.51 - - Други електрични спроводни-
ци, за напони над 80 до 1000 V, 
со конектори 

8545.20 - Четкички 
8547.20 - Изолациони делови од пластич-

на маса 
9032.10 - Термостати 
9032.20 -ч Маностати (пресостати) 
9106.90 - Други апарати за регистрирање 

само на времето, апарати за ре-
гистрирање и на времето и на 
датумот 

9107.001 Програматори 

Сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, 
може да определи заради интервентен увоз по одредбите 
на оваа одлука да се увезуваат и други суровини и репро-
дукционен материјал што се користат во производството 
на стоки за широка потрошувачка од точка 2 на оваа одлу-
ка, како и готови прехранбени производи. 

4. Интервентниот увоз според одредбите на точ. 2 и 3 
од оваа одлука може да се врши најмногу до вкупниот из-
нос од 600 милиони САД долари. 

5.Увозот на стоки од точка 2 на оваа одлука се врши 
врз основа на јавно наддавање во рамките на Стопанската 
комора на Југославија, врз основа на решение од сојузни-
от секретар за економски односи со странство, донесено 
во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, а по пре-
тходно прибавено мислење од Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Стоките од точка 2 на оваа одлука ги увезуваат орга-
низациите на здружен труд што ќе ги определи сојузниот 
секретар за економски односи со странство, во спогодба 
со сојузниот секретар за стопанство, а кои, врз основа на 
јавно наддавање, ги предложила Стопанската комора на 
Југославија и организациите за здружен труд кои, врз ос-
нова на спроведено јавно наддавање, ќе ги определи Сојуз-
ната дирекција за стоковни резерви. 

Јавното наддавање за избор на организации на 
здружен труд што ќе извршат увоз на стоките од точ. 2 на 
оваа одлука мора да се заврши најдоцна во рок од 15 дена 
од денот на распишувањето на јавното наддавање. 

Во пријавата за јавно наддавање од став 1 на оваа 
точка организацијата на здружен труд дава податоци за 
видот на стоките (тарифниот број и тарифната ознака на 
Царинската тарифа), за количината, вредноста и квалите-
тот на стоките, за земјата од која стоките се увезуваат, за 
условите и роковите за увоз и продажба на тие стоки на 
домашниот пазар, како и податоци за тоа колку цената на 
тие стоки ќе биде пониска од малопродажната цена на ис-
ти или слични стоки од домашно производство. 

Сојузниот секретар за економски односи со стран-
ство, во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, им 
издава решение на организациите на здружен труд што во 
рамките на Стопанската комора на Југославија се избрани 
како најповолни увозници на стоки за широка потрошу-
вачка. 

Решението од став 5 на оваа точка ги содржи подато-
ците за видот на стоките (тарифниот број и тарифната оз-
нака на Царинската тарифа) количината, вредноста и ква-
литетот на стоките, земјата од. која стоките се увезуваат, 
условите и роковите за увоз и продажба на стоките и цена-
та на стоките на домашниот пазар. 

6. Ако со јавно наддавање од точка 5 на оваа одлука 
не се одберат организации на здружен труд што ќе из-
вршат увоз на стоките и организации на здружен труд кои 
врз основа на спроведеното јавно наддавање ќе ги опреде-
ли Сојузната дирекција за стоковни резерви од точка 2 на 
оваа одлука или ако увозот на стоки е неопходно да се из-
врши во што пократок рок, сојузниот секретар за економ-
ски односи со странство, во спогодба со сојузниот секре-
тар за стопанство, може увозот на тие стоки да и го пове-
ри и на организација на здружен труд со непосредна по-
годба и за тоа да донесе решение. 

Решението од став 1 на оваа точка ги содржи подаро-
ците наведени во точка 5 став 6 од оваа одлука. 

7. На увозот на стоките од точка 2 на оваа одлука не 
се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки и посебна такса на увезе-
ните стоки. 

8. На увозот на стоките од точка 3 на оваа одлука не 
се плаќа царина, посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки и посебна такса 
на увезените стоки. 

9. Решението за увоз на стоките од точка 3 на оваа од-
лука, на организациите на здружен труд, односно на Со-
јузната дирекција за стоковни резерви, на нивно барање, 
им го издава сојузниот секретар за економски односи со 
странство, во спогодба со сојузниот секретар за стопан-
ство. 

10. Заради остварување на правата од точка 7 на ова̂ а 
одлука, организацијата на здружен труд е должна на над-
лежната царинарница да и го поднесе решението од точ. 5 
и 6 на оваа одлука, а заради остварување на правата од 
точка 8 на оваа одлука - решението од точка 9 на Оваа од-
лука. 

11. Ако организацијата на здружен труд не ги изврши 
обврските утврдени со решението од оваа одлука, должна 
е на увезените стоки да плати царина и други увозни такси 
и давачки кои при увозот не биле наплатени. 

12. Евиденција за интервентниот увоз на стоки по 
оваа одлука, врз основа на податоците од увозните царин-
ски декларации, води Сојузната управа за царина. 

13. На увозот на стоки за широка потрошувачка што 
се реализира преку Сојузната дирекција за стоковни резер-
ви врз основа на решенија издадени според Одлуката за 
увоз на стоки за широка потрошувачка заради интервен-
ција на домашниот пазар во 1988 година („Службен лист 
на СФРЈ", број 34/88) не се плаќа царина и посебна давач-
ка за израмнување на даночното оптоварување на увезени-
те стоки. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за увозот на определени сто-
ки заради интервенција на домашниот пазар во 1988 годи-
на. 

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

Е.п. бр. 389 
24 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

826. 
Врз основа на член 41 став 1 од Законот за вкупниот 

приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 
42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

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

3АЏИЈАТА НА СРЕДСТВАТА 

Ч,лен 1 
Во Правилникот за начинот на пресметување на ре-

валоризацијата на средствата („Службен лист на СФРЈ'\ 
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бр. 42/87, 68/87, 6/88, 12/88 и 42/88) во член 6 став 2 збо-
ровите: „ревалоризациониот дел на каматата", на двете 
места се заменуваат со зборот: „ревалоризацијата": 

Ставот 4 се брише. 

Член 2 ' 
Во член 6а ставот 1 се менува и гласи: 
„Банките и другите финансиски организации, по кре-

дите и другите пласмани со рок за враќање до една година 
за кои е договорена полна стапка на ревалоризацијата, 
вршат ревалоризација по стапката на растежот на цените 
на мало во претходниот месец. Пресметаната ревалориза-
ција се наплатува во рокот за втасување на побарувањата, 
сразмерно на износот на втасаното побарување." 

Член 3 
Член бб се брише. 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Плаќањето на ревалоризацијата може да се догово-

ри и во пократки рокови од роковите утврдени сходно со 
член 28а став 1 точка 3 на Законот за вкупниот приход и 
доходот, ако тоа должникот го бара изречно." 

Член 5 
Во член 8 став 1 зборовите: „дисконтиран, односно", 

на сите три места се бришат. 
Ставот 6 се менува и гласи: 
„Ако стапката на ревалоразацијата и каматната стап-

ка се изразени со единствена (вкупна) стапка, износот до-
биен со примена на единствена стапка пониска од стапка-
та на растежот на цените од член 28а став 6 на Законот за 
вкупниот приход и доходот во целина претставува ревало-
ризација, а ако единствената стапка е повисока од стапка-
та на растежот на цените, ревалоризацијата и каматата се 
пресметуваат или со директна примена на одвоени стапки 
или со пресметување на коефициентот меѓу стапката на 
растежот на цените и единствената стапка. Со тој коефи-
циент се множи вкупниот износ добиен со примена на 
единствена стапка, а резултатот претставува ревалориза-
ција. Со намалување на износот добиен со примена на 
единствена стапка,за износот на ревалоризацијата се до-
бива каматата со чија наплата се зголемува вкупниот при-
ход, односно приходот, односно со која се товари доходот 
или се зголемуваат расходите." 

Член 6 
Во член 8а, став 1 зборот: „годишна" се брише. 
Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 7 
Во член 86 ставот 4 се брише. 

Член 8 
Во член И став 1 бројот: „10" се заменува со бројот: 

„15", а бројот: „20" - со бројот: „15". 

Член 9 
По член 22 се додава член 22а, кој гласи: 

„Член 22а 
Корисникот на општествени средства може да одлу-

чи да не ги применува одредбите на чл. 20 до 22 на овој 
правилник ако со вишокот на ревалоризационите расхо-
ди, со вклучената контролна ревалоризација, над ревало-
ризационите приходи, ги товари другите трошоци на ра-
ботењето во пресметковниот период." 

Член 10 
По член 23 се додава член 23а, кој гласи: 

„Член 23а 
Корисникот на општествени средства може да одлу-

чи, во целина или делумно, да не врши ревалоризација на 
залихите од член 23 на овој правилник ако со вишокот на 
ревалоризационите расходи, со вклучена контролна рева-
лоризација, над ревалоризационите приходи, ги товари 
другите трошоци на работењето во пресметковниот пери-
од." 

Член 11 

Во член 34 се додава став 2, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства може да одлу-

чи, во целина или делумно, да не врши ревалоризација на 
залихите од чл. 31 и 32 на овој правилник ако со вишокот 
на ревалоризационите расходи, со вклучена контролна ре-
валоризација, над ревалоризационите приходи, ги товара 
другите трошоци на работењето во пресметковниот пери-
од." 

Член 12 

Во член 36а се додава став 2, кој гласи: 
„Корисникот на општествени средства може да одлу-

чи, во целина или делумно, да не врши ^валоризација на 
залихите од чл. 35 и 36 на овој правилник ако се вишокот 
на ревалоризационите расходи, со вклучена контролна ре-
валоризација, над ревалоризационите приходи, ги товар* 
другите трошоци на работењето »о пресметковниот пери-
од." 

Член 13 

Во член 38 по ставот 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гла-
сат: 

„Корисниците на општествени средства кои, според 
Законот за вкупниот приход и доходот, не се должни да 
вршат контролна ревалоризација, не ја вршат таа ревало-
ризација и кога ќе го применат член 35а на тој закон. 

Задружните организации, ако го применат член 35а 
на Законот за вкупниот приход и доходот, не го примену-
ваат член 130 став 7 на тој закон." 

Член 14 

Во член 39 став 2 точка 1 по бројот: „909" се додаваат 
запирка и зборовите: „намален за дел од контото 190 кој 
потекнува од претходната година намален за пренесените 
износи на трошоците и намален за дел од контото 193 кој 
потекнува од претходните години намален за пренесените 
износи на трошоците". 

Члан 15 

Во член 40в став 2 точка 1 броевите: „бб и 68" се заме-
нуваат со броевите: „бб, 68,74 и 83", а во точка 2 броевите: 
„72 и 73" се заменуваат со броевите: „72, 73, 75, 76, 77, 81, 
82, 84 и 85." 

По точка 9 се додаваат точ. 10 до 12, кои гласат: 
„10) Под реден број 78 се запишува износот кој е ис-

кажан во образецот Биланс на успехот под реден број 162; 
' 11) под реден број 79 се запишува износот кој ќе се ут-

врди кога разликата меѓу просечната месечна сегашна 
вредност и основните средства, без равалоризација во те-
ковната година, и просечната месечна состојба на креди-
тите и другите задолжувања за основни средства, без рава-
лоризација во тековната година ќе се помножи со коефи-
циентот на равалоризацијата од реден број 11; 

12) под реден број 80 се запишува износот на ревало-
ризацијата на динарските кредити и на другите дннарски 
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задолжувања за основни средства и курсните разлики, по 
намалувањето за нето-ефектите на курсните разлики по 
кредитите и другите девизни задолжувања за основни 
средства." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Корисниците на општествени средства кои ги при-

менуваат одредбите на член 35а од Законот за вкупниот 
приход и доходот односно одделни одредби од чл. 22а, 
23а, член 34 став 2 и член 36а став 2 на овој правилник не 
ги пополнуваат ред. бр. 55 до 62 и реден број 65 на образе-
цот ПК-5, а корисниците на општествени средства кои не 
го применуваат член 35а на Законот за вкупниот приход и 
доходот не ги пополнуваат ред. бр. 74 до 85 на тој обра : 
зец". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите:-
„46 и 47" се заменуваат со броевите: „46, 47, 75, 76, 82 и 
83", по зборот: „трошоци" се додаваат запирка и зборови-
те: „односно во корист на вонредните приходи", а по збо-
рот: „приходи" се додаваат зборовите: „односно со това-
рење на ревалоризационите расходи". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, точ. 2,3 и 4 
се бришат. 

Досегашните точ. 5 до 8, кои стануваат точ. 2 до 5 се 
менуваат и гласат: 

„2) износот под реден број 36 се пренесува како посеб-
на ставка на основачките вложувања (на товар на контото 
007) со одобрување на контото 290, со тоа што наредните 
години се отпишува најмалку по постојана годишна стап-
ка (по 1/12 секој месец) која се утврдува со ставање во од-
нос на износот на пресметаната амортизација (без равало-
ризација) на опремата во текот на годината и просечната 
состојба на сегашната вредност (без амортизација и без 
равалоризација) на опремата во текот на годината; 

3) износот под реден број 71 се книжи на товар на 
контото 293, а во корист на контото 290; 

4) износот од редниот број 72 му се одобрува на де-
ловниот фонд (конто 901) со товарење на контото 190; 

5) со заклучните книжења со одобрување на контото 
190 и со задолжување на котното 290 се гасат (затвораат) 
овие две конта, со тоа што кај корисникот кој не ги приме-
нува одредбите на член 35а од Законот за вкупниот при-
ход и доходот, на контото 190 може да остане салдо нај-
многу до износот од редниот број 65/ а на контото 290 -
најмногу до износот од редниот број 70. Кај корисникот 
кој го применува член 35а од Законот за вкупниот приход 
и доходот на контото 190 не може да се искаже салдо, а на 
контото 290 може да остане салдо до износ од редниот 
број 70 намален за износот од редниот број 80." 

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 броевите: 
„4. 7 и 8" се заменуваат со броевите: „5. точ. 4 и 5", а по 
бројот: „1987" се додаваат броевите: „и 1988. 

По ставот 6 се додава став 7, кој гласи: 
„Се смета дека корисникот на општествени средства 

до износот од редниот број 62 на образецот ПК-5 има по-
криена загуба и по периодичните пресметки во текот на 
1988 година." 

Во досегашниот став 6, кој станува став 8, зборовите: 
„4. точ. 7 и 8" се заменуваат со зборовите: „5. точ. 4 и 5". 

Во досегашниот став 7, кој станува став 9 зборовите: 
„пополнуваат ниту да ги книжат износите од ред. бр. 31 до 
13 на образецот ПК-5 ниту можат во деловниот фонд" се 
заменуваат со зборовите: „во деловниот фонд". 

. Член 16 
Во образецот „Пресметка на контролната равалори-

зација на средствата за периодот од 1 јануари до 

19 година" (образец ПК-5) се вршат следните изме-
ни: 

1) во реден број 2 во колоната 2 по зборот: „година" 
се додаваат зборовите: „и намален за преносот на контото 
788"; 

2) под ред. бр. 31, 32 и 33 се брише описот; 
3) во реден број 36 во колоната 2 зборовите: „зголе-

мување на набавната вредност на основните средства" се 
заменуваат со зборовите: „преносот на основачките 
вложувања"; 

4) во реден број 45 во колоната 2 по зборот: „пре-
сметка" се додаваат зборовите: „без пренесениот износ од 
реден број 65 на овој образец"; 

5) во реден број 65 во колоната 2 по зборот: „година" 
се додаваат зборовите: „или на трошоците"; 

6) во реден број 72 бројот: „ + 44" се брише; 
7) по редниот број 73 се додаваат ред.бр. 74 до 85, 

кои гласат: 
„74. Досега пренесените равалоризациони расходи со 

контролна ^валоризација на трошоците 

75 За докнижување на контото 
482 (65-74) > 0 

76 За сторнирање од контото 482 
(74-65) > 0 

77 Ревалоризационите резерви од тековната година 
(70-68) 

78 Ревалоризација на основните средства 
79 Ревалоризација на дел од деловниот фонд за ос-

новни средства 
80 Ревалоризација на другите извори на основни 

средства 
81 Дел од ревалоризацијата на основните средства 

над износот на ревалоризацијата на изворите на 
(основни средства 78-(79 + 80)>0 

82 Можност за зголемување на вкупниот приход 
(77-81) 

83 Досега пренесениот вишок на ревалоризационата 
резерва во приходот 

84 За докнижување на контото 788 (82-83) >0 
85 За сторнирање од контото 788 (83-82) > 0 

Забелешката се менува и гласи: 
„Ред. бр. 55 до 62 во 1988 година ги пополнуваат само 

корисниците на општествени средства кои не ги примену-
ваат одредбите на чл. 22а, 23а, член 34 став 2 и член 36 
став 2 на овој правилник. 

Овој обаразец претставува документ за книжење. 
Износите од ред. бр. 40, 41, 46, 47, 75, 76, 84 и 85 се 

книжат и по периодичните пресметки и по завршната 
сметка. 

Износите од ред. бр. 22, 26, 30, 36, 71, 72 и 73 се 
книжат само по завршната сметка." 

Член 17 
Кориснкот на општествени средства кој ќе одлучи во 

1988 година да го примени член 35а од Законот за вкупни-
от приход и доходот, ги сторнира книжењата на пресмета-
ната ревалоризација на амортизацијата и на обртните 
средства што ги извршил во 1988 година. 
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Корисникот на општествени средства од став 1 на 
овој член ревалоризацијата на залихите на состојбата што 
ја пренесол од 1987 година (почетна состојба на контата 
318,358,368,608 и 638) ќе ја надомести на товар на ревало-
ризационата резерва од 1987 година, а остатокот на товар 
на ревалоризационите приходи во тековната година по 
други основи, освеА по основ на ревалоризацијата на ос-
новните средства. 

Ако ревалоризационата резерва ревалоризациони-
те приходи се недоволни, разликата ќе ја надомести на то-
вар на трошоците на работењето лепосредно или преку 
зголемување на набавната вредност на залихите. 

Член 18 

Одредбите на чл. 9 до 17 на овој правилник ќе се при-
менат и при изработка на периодичната пресметка за 
првите девет месеци од 1988 година. 

Член 19 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-12687/1 
27 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии 

Светозар Рикаиовиќ, е. р. 

827. 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88) во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за 
земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-
ТОТ НА КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ 
СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, КРЕМ-ПРОИЗВОДИТЕ И 

НА БОНБОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на какао-производи-

те, производите слични на чоколада, крем-производите и 
на бонбонските производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/88) во член 125 по зборот: „СФРЈ" се додаваат запирка 
и зборовите: „освен одредбите за декларирање на произ-
води што влегуваат во сила на 1 јули 1989 година.". 

Член 2 
Овај правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/178 
29 септември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

828; 
Врз основа на член 81 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/88) во спогодба со 
претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и 
социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство и Сојузниот комитет за 
земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕ-

ТОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ ПИЈАЛАЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на алкохолните пија-

лаци („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/88) во член 78 по 
зборот: „СФРЈ" се додараат запирка и зборовите: „освен 
одредбите за декларирањето на производи што влегуваат 
во сила на 1 јули 1989 година". . 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-93/179 
29 септември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

829. 
Врз основа на член бб став 1 а во врска со член 65 

став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата за социјално 
осигурување на воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-
ТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АК-

ТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се 

усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица, така што од 1 октомври 1988 го-
дина се зголемуваат за процентот за кој се зголемени лич-
ните доходи на активните воени лица од соодветен чин, 
односно класа. 

2. Основ за усогласување на пензиите од точка 1 на 
оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и се-
мејната пензија во септември 1988 година, со тоа што во 
основот за усогласување на семејната пензија не влегува 
заштитниот додаток. 

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно реше-
ние се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден ужива-
тел. 

4. Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе се 
изврши по службена должност, без донесување на поеди-
нечни решенија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр.69-1 
27 октомври 1988 година 
Белград 

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на вое-
ните осигуреници 

Претседател 
на Претседателството, 
генерал-полковник »о 

пензија, 
Дане Петковски, е. р. 
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830. 
Врз основа на член 40а точка 2 од Законот за вкупни-

от приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 
42/87,65/87, 87/87,31/88 и 46/88), Народната банка на Ју-
гославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА НО-
МИНАЛНИОТ ЕФЕКТИВЕН КУРС ЗА ПЕРИОДОТ ЈУ-
ЛИ-АВГУСТ И ПЕРИОДОТ ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 1988 

ГОДИНА 
Коефициентите на побавниот растеж на номинални-

от ефективен курс на динарот од растежот на цените на 
производителите на индустриски производи за периодот 
јули-август и периодот јули-септември 1988 година изне-
суваат: 

Коефициенти за перио-
дот Јули-август 1988 го-
дина и јули-септември 
1988 година 

О Д Л И К У В А Њ А 

С. бр. 15 
18 октомври 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за основите на безбед-
носта на сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/88, се потпаднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗ^ДНОСТА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
Во Законот за основите на безбедноста на сообраќа 

јот на патиштата во член 72 став 2 наместо зборот: „мо 
ра" треба да стои зборот: „може". 

Во член 83 став 3 во четвртиот ред наместо зборот 
„рачната" треба да стои зборот: „работната". 

Во член 207 став 3 во четвртиот ред наместо буквата 
„и" треба да стои запирка. 

Во член 226 во став 2 на крајот наместо зборовите 
„истиот период" треба да стојат зборовите: „исто трае-
ње". 

Во член 228 став 1 точка 17) наместо зборот: „пропи-
шаното" треба да стои зборот: „пропиеното". 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 19 октомври 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за техничките 
нормативи при ракување со експлозивни средства и мини-
рање во рударството, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/88, се поткрадна долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ 
ПРИ РАКУВАЊЕ СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА И 

МИНИРАЊЕ ВО РУДАРСТВОТО 
Во член 83. став 2 наместо импулсот: „1,5 ^ѕ/ЅЅ", тре-

ба да стои импулсот „1,5 т\Уѕ/0. 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Београд, 30 

септември 1988 година. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Алфиревић Миљенка Чедомир, Хохњец Тома Иван, 

Телалбашић Сулејмана Есад, Тишма-Адамић Вјекослава 
Радмил а; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бакула Петра Стјепан, Гиздић Владе Шпиро, Хорват 
Јосипа Бранислав, Куспилић Марина Иван, Срзић Марка 
Иво; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бабић Мирка Миклош, Барац-Јуриша Томе Марија, 
Бујан Фрање Иван, Церовац Ивана Анђело, Дорчић Ро-
берта Миховил, Дошен-Колец Стјепана Татјана, Јурјевић 
Данијела Јосип, Лјубић-Буреш Бернарда Емилија, Мацнер 
Фрање Фрањо, Маршић Матета Мирослав, Мирић Раде 
Душан, Памић Ивана Јосип, Симчић Фрање Емил, Симу-
нић Анте Живко, Стризе Јакова Мате, Шевељевић-Кучан 
Фрање Миљенка, Шуљић Антона Анте, Томпош Хорват 
Јосипа Даринка, Танковић-Брозечевић Милана Марија, 
Турк Драгутина Владимир; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Боговац Димитрија Велимир; -

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Андријанић Јосипа Иво, Бабац Душана Миле, Иван-

чић Јосипа Андрија, Павловић Илије Бошко, Предавец Ја-
кова Стјепан, Птичек Стјепана Јосип, Зорић Луке Вели-
мир, Жимбрек Ладислава Тито; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абрамовић-Михаљевић Анте Иванка, Атиковић-

-Брзовски Мартина Марија, Бањац Стојана Никола, Бла-
ић-Старчевић Данијела Јела, Блажић Ивана Јосип, Баић 
Томислава Миле, Брешчић-Милевој Антуна Инес, Брне-
лић Јосипа Томислав, Бучић Антона Јосип, Бугарин Мије 

Номинален ефективен курс 0,179 0,216 
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Драгутин, Бушевац Фехима Фехим, Царевић Мате Јозо, 
Цесар Фрање Стјепан, Цикутовић Миленка Срећко, 
Цмречњак Стјепана Иван, Црнчевић Махмута Хусеин, 
Црнковић Милана Иван, Чулиновић Фрање Томислав, Да-
дић Анте ГораН, Девчић Јосипа Мирослав, Домљан Анте 
Славко, Драговић-Касало Анте Мара, Филиповић Антуна 
Матија, Франчишковић Маријана Маријан, Габријелић 
Слободана Вјекослав, Гајић Цвијетка Саво, Галинец Мије 
Јосип, Гороња Илије Раде, Граилацх Јосипа Кристиан, Гу-
лан Стеве Славко, Харамија Мартина Мирко, Херготић 
Фрање Иван, Хижман Павла Стјепан, Хуњади Ђуре Ва-
лент, Иванчић-Радетић Шиме Јосипа, Иванић Марија Јо-
сип, Ивеља Данила Петар, Јаковац Већеслава Већеслав, 
Јерчић Анте Недељко, Јурага Стјепана Звонко, Камби 
Круна Љубо, Каменар Романа Леополд, Кароглан Анте 
Мате, Кавран Стјепана Жељко, Келез Марина Иво, Кле-
менчић Ђурје Валент, Костанић1 Анте Станко, Кошутић 
Стјепана ИваН, Ковачевић Стјепана Иван, Криштофић 
Фрање Павао, Кривокућа-Дроњак Душана Марија, 
Крижанец Ивана Антун, Крижариж-Мутвар Антуна Нада, 
Крог Вјекослава Терезија, Крушвар Јосипа Ратко, Кухар 
Ђуре Стјепан, Куколић Антона Здравко, Лукеж Боже Ка-
зимир, Мајер Јосипа Иван, Манце Славка Јосип, Манце 
Рудолфа Маријан, Маравић Јована Никола, Маретић-Ма-
уровић Бенета Дарија, Маријан-Хавдић Фрање Миросла-
ва, Маркичевић Јосипа Арсен, Марковић-Беловић Јакоба 
Марија, Мартинчић Јосипа Босиљка, Марушић Едмонда 
Павао, Месарић Мије Стјепан, Могоровић-Марфан Јосипа 
Антонија, Мрвчић Ивана Јосип, Огрбић Марјана Стипан, 
Ожеанић Винка Владо, Пајнић Драгутина Блашко, Паш-
ков Вица Винко, Перош Ивана Стјепан, Перовић-Бујас 
Дунка Нада, Пилат Ивана Вјекослав, Пинтерић-Алтарац 
Леона Леа, Полић Сретена Божо, Радан Петра Анте, Ра-
дић Блажа Луца, Рунко Антона Амброж, Сичић Драга Ра-
доје, Скелац Стјепана Драган, Скважа Антона Винко, 
Старчевић Радомира Мирољуб, Старешина Едуарда Еду-
ард, Стрмечки Јосипа Јосип, Свилковић Ивана Фердо, Ше-
шет Стјепана Драгутин, Швец Фрање Мирко, Томашко 
Петра Маријан, Топић Казимира Марио, Видовић Илије 
Анте, Винковић Мартина Иван, Влахов Петра Дражен, 
ВрбаНац Драгутина Иван, Врлета Ивана Петар, Вукгћ 
Јураја Никола, Зец Антуна Славко, Зграблић Карла 1з'л-
ктор, Злодре Мариа Винко, Зоричић Мате Грго, Зубовић 
Николе Мирослав, Жуљевић Петра Стјепан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бркић-Зубак Фрање Марија, Ибрахић-Трошић Шиме 

Марија, Јањанин Ђуре Милан, Марион Егидије Гиованни, 
Поланчец Флоријана Стјепан, Слоковић Здравка Едвард, 
Томинић Ивана Луцијан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ахметовић Селима Џемал, Анчић-Ћус Рикарда Де-

нис, Белушић-Јеромела Александра Марија, Белужић Ми-
је Иван, Бенедети Бенедета Јосип, Блажина Јосипа Мла-
ден, Боровчић Миховила Срђан, Брајковић-Бубић Фрање 
Силвана, Бравар-Брајковић Јосипа Вера, Брнчић-Вукушић 
Стјепана Анка, Бубрић Пашка Иван, Чех-Јалшовец Ђуре 
Амалија, Дебан Јосипа Драгутин, Дебељух Мартина Јо-
сип, Димовска-Буршић Мате Олга, Дугоњић Митра Мак-
со, Филипчић Стјепана Стјепан, Фунчић-Гуштин Петра 
Милка, Галић Едуарда Антун, Гржетић Антуна Франко, 
Хлапчић Феликса Павао, Иванчић Еугена Иван, Јелицчић 
Ловре Јаков, Јовичић Светозара Јелисије, Калчић-Роце 
Мира Марија, Коњевић Илије Данило, Ковачевић Васе 
Гордана, Краљић Ивана Бранко, Крижанац-Матика Кар-
ла Рита, Крулчић Јосипа Борис, Куштра Јосипа Фрањо, 
Лакошељац Ивана Нада, Лакошељац Ивана Виктор, Лан-
ча Ивана Јосип, Луцић Мате Шиме, Лучић Филипа Ру-
долф,. Марасти-Грегуровић Ивана Ружица, Маричковић-
-Кушлан Рудолфа Ана, Марош-Радман Шимуна Ана, Ма-

тијашић Анђела Петар, Менгер Рудолфа Иван, Мијандру-
шић-Матухина Душана Вера, Мијандрушић-Јеромела Ре-
ната Злата, Могоровић Вјекослава Владимир, Молнар 
Јожета Ендре, Мрђеновић Ђуре Милан, Некић-Беназић 
Драга ЛидиЈа, Палијаш Мата Винко, Павковић-Мартинац 
Фрање Богумила, Перчић Мартина Антун, Пипинич Мате 
Марија, Пишак Петра Франко, Полак-Гудељ Ивана Мир-
јана, Призмић Ивана Миодраг, Пуцић Ивана Иван, Рада-
љац-Лук Јосипа Љиљана, Радовић-Ивић Душана Драгица, 
Ритоша-Калац Фрање Душица, Русац-Јурцола Ивана Ду-
шица, Русац Силвиа Младен, Сањковић-Бенко Петра Ве-
ра, Сиронић Ивана Владимир, Шоша Грге Јозо, Штифа-
нић-Турчиновић Мариа Миранда, Шујевић-Божиковић 
Едуарда Бранка, Трстењак Стјепана Стјепан, Водановић 
Антета Јаков, Вргоч Ивана Мишко, Зграблић Антуна Ви-
нко, Зрвић Ивана Владимир, Жабек Ђуре Иван; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Проле Боже Душан, Скупек-Трифуновић Лјубомира 
Јованка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Белоица Чедомира Драган, Гостиљац Милутина 

Бранко, Јовић Радомира Миодраг, Кезеле Ивана Душан, 
Милосављевић-Живковић Милоша Марија, Обрадовић-
-Рождаловски Властимира Вера, Павићевић Милана Жи-
војин, Стошић Радосава Павле, Терзић Рајка Милорад, 
Трифуновић Милоша Добривоје, Волф Јулија Никола, За-
јић Стевана Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бркић-Гавриловић Раше Јелена, Кундачина-Томић 

Милутина Загорка, Покрајац-Тасић Аритона Добринка, 
Слепчевић-Дражић Сава Радмила; 

• - за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Гаковић-Јовановић Нике Љубица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Кастелић-Гавански Николе Миланка, Маринковић 

Боривоја Видосава, Мишковић Драгојла Татјана, Рајић-
-Митровић Тодорја Мирослава, Ружичић-Аћимовић Жи-
вомира Радмила. 

Бр. 59 
. 20 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф ДиздаревшК, 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 в а : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубива соработка и пријателски односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југиславија и Ре-
публика Колумбија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

др Алваро де Ангуло - амбасадор на Република Ко-
лумбија во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Бр. 60 
23 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

821. Одлука за избор на претставник и заменик на 
претставникот на Собранието на СФРЈ во Кон-
курсната комисија за и збор на директор на Ју-
гословенскиот регистар на бродовите 1593 

822. Заклучоци на Сојузниот софор на Собранието 
на СФРЈ за прифаќање на Информацијата на 

Страна 

Комисијата на Собранието на СФРЈ за пре-
тставки и предлози за групните обраќања на 
граѓаните до Собранието на СФРЈ 1593 

823. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
Единствената класификација на дејностите — 1594 

824. Одлука за измена на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот . — 1594 

825. Одлука за привремено регулирање на увозот 
на определени стоки заради интервенција на 
домашниот пазар во 1988 година 1594 

826. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на пресметување на рева-
лоризацијата на средствата 1600 

827. Правилник за дополнение на правилникот за 
квалитетот на какао-производите, производите 
слични на чоколада, крем-производите и на 
бонбонските производи 1603 

828. Правилник за дополнение на Правилникот за 
квалитетот на алкохолните пијалаци 1603 

829. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на номиналните лични доходи на 

. активните воени лица 1603 
830. Соопштение за односот на стапката на рас-

тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и стапката на растежот на 
номиналниот ефективен курс за периодот јули-
-август и периодот јули-септември 1988 година 1604 

Исправка на Законот за безбедноста на сообраќајот 
на патиштата 1604 

Исправка на Правилникот за техничките нормати-
ви при ракување со експлозивни средства и ми-
нирање во рударството 1604 

Одликувања 1604 
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