
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ. 
„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 

Петок, 27 јануари 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 2.200 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1989 година изнесува 53.300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
2 2 6 м - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

32. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 
Се прогласува Законот за Југословенскиот регистар 

на бродовите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1989 година. 

П бр. 930 
25 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 

Член 1 
Југословенскиот регистар на бродовите (во натамош-

ниот текст: Југорегистарот) е установа која ги врши 
стручните и техничките работи што се од интерес за ос-
тварување на функциите на федерацијата утврдени со овој 
закон. 

Член 2 
Врз Југорегистарот се применуваат прописите што 

важат за организациите на здружен труд, ако со овој закон 
не е поинаку определено. 

Член 3 
Југорегистарот има својство на правно лице. 
Седиштето на Југорегистарот е во Сплит. 

Член 4 
Југорегистарот за потребите на остварувањето на 

функциите на федерацијата ги врши следните работи: 
1) ја утврдува способноста за пловидба на бродовите 

на Југословенската трговска морнарица со вршење надзор 
над градењето или преправањето односно со преглед на 
тие бродо,ви во пловидбата; 

2) ја утврдува сигурноста на уредите за натоварување 
и растоварување на товари на бродовите; 

3) врши баждарење на бродовите; 
4) на бродовите им ги издава исправите за чие издава-

ње е овластен со закон; 
5) ги утврдува типовите на уредите, машините, опре-

мата и материјалите што на бродовите служат за 
одржување на способноста на бродовите за пловидба; 

6) ја утврдува способноста на бродовите за пловидба 
во воени услови на начинот од точка 1 на овој став; 

7) донесува технички правила со кои се обезбедува 
конструкционата и техничката способност на бродовите 
за пловидба и сигурноста на нивните уреди, машини, оп-
рема и материјали што служат за одржување на безбед-
носта на пловидбата на тие бродови, заштита при работа-
та на членовите на екипажот и на другите лица на бродо-
вите и спречување на загадувањето на морето и на водите 
на внатрешните пловни патишта; 

8) донесува технички правила со кои се обезбедува 
конструкционата и техничката сигурност на уредите за на-
товарување и растоварување на товари на бродовите; 

9) донесува технички правила за начинот на мерење и 
пресметување на тоиажата односно на истиснината при 
разни газеви при баждарењето на бродовите и чамците; 

10) ги донесува техничките правила од точ. 6 и 7 став 
1 на овој член за бродовите во воени услови и технчките 
правила за средствата за заштита на тие бродови и на чле-
новите на нивните екипажи од воени дејства; 

11) ги следи и проучува причините за хаварии на бро-
довите предизвикани од неисправности или од недостато-
ци на конструкцијата на трупот, машините, уредите и оп-
ремата, кои служат за одржување на-безбедноста на пло-
видбата, заради предлагање и преземање на мерки за спре-
чување на тие хаварии. ^ 

Југорегистарот може, на барање од корисниците и со 
надомест, да ја определува класата на југословенските и 
на странските бродови врз основа на своите правила за 
класификација и да врши други стручни и технички рабо-
ти за потребите на органите на општествено-политичките 
заедници, на организациите на здружен труд и на други 
домашни и странски правни и физички лица, ако вршење-
то на тие работи не му штети на вршењето на работите од 
став 1 на овој член. 

Техничките пјравила од точка 10 став 1 на овој член 
Југорегистарот ги донесува во согласност со Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

Член 5 
Прописите за техничките правила се објавуваат во 

„Службен лист на СФРЈ“, а техничките правила - во по-
себно издание на Југорегистарот. 

Член 6 
Југорегистарот е должен да ги в^ши работите од 

член 4 став 1 точ. 1 до 3 на овој закон и на странските бро-
дови и за извршените работи да ги издава исправите за 
чие издавање е овластен од надлежниот странски орган 
или организација. 

Член 7 
Работите од член 4 став 1 точ. 1 до 6 и од став 2 на тој 

член Југорегистарот ги врши на барање од корисниците 
на услуги, а работите од член 4 став 1 точѕ. 1 и 2 на овој за-
кон и на барање од органот надлежен за работите на ин-
спекција. 

Член 8 
Југорегистарот може на соодветни органи или орга-

низации во странство да им довери да ги извршат работи-
те од член 4 став I точ. 1 до 5 на овој закон на бродовите 
додека се наоѓаат во странство. 
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Член 9 
Југорегистарот е должен на органите на федерација-

та без надомест да им дава податоци и материјали за ра-
ботите од член 4 став 1 на овој закон. 

За извршувањето на задачите од член 4 став 1 точ. 7 
до 10 на овој закон за потребите на федерацијата, Југорети-. 
старот склучува договор со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските, со кој се ут-
врдуваат обемот и видот на работите, роковите за нивно-
то извршување и височината на надоместот за извршени-
те работи. 

Член 10 
Во извршувањето на задачите од член 4 став 1 на овој 

закон Југорегистарот соработува со републичките и со по-
краинските органи на управата надлежни за работи на без-
бедноста на поморската и внатрешната пловидба и од тие 
органи може да ги бара податоците со кои тие располага-
ат во рамките на својот делокруг, а кои се потребни за 
вршење на работите на Југорегистарот. 

Републичките.и покраинските органи од став 1 на 
овој член можат да бараат Југорегистарот да им дава без 
надомест податоци за работите од член 4 став 1 на овој за-
кон со кои располага, што им се потребни на тие органи 
за вршење на работите од нивниот делокруг. 

Член 11 
Во одлучувањето за работите на Југорегистарот оп-

ределени со овој закон учествуваат претставници на Сојуз-
ниот секретаријат за народна одбрана, на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски, на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, на Сојузниот комитет за 
земјоделство, на заинтересираните републички и покраин-
ски органи на управата надлежни за работи на безбеднос-
та на поморската и внатрешната пловидба, на Стопанска-
та комора на Југославија, на Здружението на осигурител-
ните организации на Југославија, на деловната заедница 
на поморските бродови на Југославија, на Деловното 
здружение на поморската бродоградба и на Здружението 
на југословенските железарници. 

Стопанската комора на Југославија делегира во орга-
нот на управување на Југорегистарот двајца претставни-
ци, а другите органи и организации од став 1 на овој член 
- по 1 претставник. 

Претставниците на органите и организациите од став 
1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: извршува-
ње на работите на Југорегистарот за остварување на фун^ 
кцијата на федерацијата; донесување програма за разво-
јот на тие работи; донесување тарифа на надоместите за 
услугите на Југорегистарот од член 4 став 1 точ. 1 до 6; до-
несување на правилата од член 4 став 1 точ. 7 до 10; склу-
чување на договори за соработка и застапување на Југоре-
гистарот со странски организации во работите од член 4 
став 1 точ. 1 до 4 на овој закон. 

Член 12 
Начинот и постапката за одлучување за работите од 

член 11 став 3 на овој закон се уредуваат со статутот на Ју-
горегистарот, во согласност со законот. 

Член 13 
Директор на Југорегистарот го назначува и го разре-

шува од должноста органот на управување на Југорегис-
тарот определен со статутот, во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

За законитоста на работата на Југорегистарот и за из-
вршувањето на работите од член 4 став 1 на овој закон ди-
ректорот е одговорен пред Сојузниот извршен совет. 

Член 14 
Југорегистарот има стручен совет. 
Стручниот совет е советодавно тело на Југорегиста-

рот, кој на органот на управување на Југорегистарот му 
ги предлага техничките правила од член 4 на овој Закон. 
Стручниот совет им дава предлози и мислења на органот 
на управување и на директорот на Југорегистарот за 
стручните прашања од делокругот на Југорегистарот. 

Стручниот CÔ QT донесува деловник за својата рабо-
та. 

Член 15 
Стручниот совет на Југорегистарот го сочинуваат 

претставници на органите и организациите кои, врз осно-
ва на спогодбата на Југорегистарот со тие органи и орга-
низации, се утврдуваат со статутот на Југорегистарот. 

Директорот на Југорегистарот е член на стручниот 
совет по положбата. 

Член 16 
Југорегистарот обезбедува средства за финансирање 

на работите од член 4 став 1 точ. 1 до 6 и од точка 11 од 
овој закон од приходите остварени со наплатување надо-
мест од корисниците на услуги. 

Височината на надоместот од став 1 на овој член се 
утврдува со тарифата на Југорегистарот. 

Член 17 
Надзор над извршувањето на работите на Југорегис-

тарот што се од интерес за остварувањето на функциите 
на федерацијата врши сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските. 

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на сооб-
раќајот и врските има право и должност да ги разгледува 
програмата за развој на Југорегистарот, програмата за ра-
бота на Југорегистарот и извршувањето на задачите на Ју-
горегистарот., 

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на сообраќајот и врските утврди дека со вршењето на деј-
носта на Југ срег нотарот не се обезбедуваат или не се обез-
бедуваат во потребната мера функциите на федерацијата 
во оваа област, ќе го извести за“тоа Сојузниот извршен со-
вет и ќе предложи преземање на соодветни мерки. 

Член 18 
Заради обезбедување услови за вршење на надзорот 

од член 17 на овој закон, сојузниот орган на/управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските може од Југоре-
гистарот да бара: извештаи за извршувањето на работите 
од интерес за остварувањето на функциите на федерација-
та, како и известувања и податоци за организацијата и 
функционирањето на Југорегистарот, за создавањето ус-
лови за унапредување на неговата работа и за обезбедува-
њето, услови за остварување на дејностите на Југорегиста-
рот. 

Член 19 
Статутот на Југорегистарот се донесува во соглас-

ност со Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Југорегистарот е должен својата внатрешна органи-

зација и работењето да ги усогласи со одредбите на овој 
закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето на 
овој закон во сила. 

Член 21 
Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-

станува да важи Законот за Југословенскиот регистар на 
бродовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74 и 23/80). 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

33. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ 
МАТЕРИИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот за про-
метот на експлозивни материи, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 
1989 година. 

П бр.931 
25 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
. ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕК-

СПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

Член 1 
Во Законот за прометот на експлозивни материи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/85) во член 34 став 1 во 
уводната реченица бројот: „500.000" се заменува во бро-
јот: „2,000.000", а бројот: „5,000,000" - со бројот: 
„45,000.000". 

Во став 2 бројот: „10.000" се земенува со бројот: 
„100.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „2,500.000". 

Во став 3 бројот: „10.000" се земенува со бројот: 
„100.000", а бројот: „200.000" - со бројот: „2,500.000". 

Член 2 
Во член 35 став 1 во уводната реченица бројот: 

„30.000" се заменува со бројот: „250.000", а бројот: 
„300.000" - со бројот: „2,500.000". 

Во став 2 бројот: „3.000" се земенува со бројот: 
„50.000", а бројот: „30.000" - со бројот: „250.000". 

Член 3 
Во член 36 став 1 во уводната реченица бројот: 

„10.000" се земенува со бројот: „150.000", а бројот 
„250.000" - со бројот: „2,000.000". 

Во став 2 бројот: „2.000" се земенува со бројот: 
„20.000", а бројот: „20.000" - со бројот: „150.000". 

Член 4 
Во член 37 став 1 во уводната реченица бројот: „3.000" 

се земенува со бројот: „40.000", а бројот: „30.000" - со бро-
јот: „200.000". 

Член 5 
Во член 38 став 1 бројот: „30.000" се земенува со бро-

јот: „300.000". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. ' 

34. 
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 ЦЕНТАРОТ ЗА 
РЕГИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ НА ПРОГРАМАТА НА 
ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ НА МЕДИТЕРАНСКИОТ 

АКЦИОНЕН ПЛАН 
Се прогласува Законот за Центарот за регионални ак-

тивности на Програмата на приоритетни акции на Меди-
теранскиот акционен план, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 25 јануари 1989 
година. 

П бр. 932 
25 јануари 1989 година' 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието на СФРЈ, 

х Спасое Меденица, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА РЕГИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ НА 
ПРОГРАМАТА НА ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ НА МЕ-

ДИТЕРАНСКИОТ АКЦИОНЕН ПЛАН 

Член 1 
Центарот за регионални активности на Програмата 

на приоритетни акции на Медитеранскиот акционен план. 
(во натамошниот текст: Центарот) е установа која ги 
врши стручните и техничките работи во врска со спрове-
дувањето на Програмата на приоритетни акции на Меди-
теранскиот акционен план што се од интерес за остварува-
ње на функциите на федерацијата. 

Член 2 
Врз Центарот се применуваат прописите што важат 

за организациите на здружен труд, ако со овој закон не е 
поинаку определено. 

Член 3 
Центарот има својство на правно лице. 
Седиштето на Центарот е во Сплит. 

Член 4 
Центарот врши стручни и технички работи што се 

однесуваат на: спроведувањето на заклучоците и препора-
ките на договорните страни на Барселонската конвенција 
за заштита на Средоземно Море од загадување во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, што ги при-
фати Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја; следењето и пренесувањето на знаења, искуства и, при-
бавување технологија заради заштита на Средоземно Мо-
ре од загадување, во рамките на соработката на медите-
ранските земји; соработката со институции и експерти на 
договорните страни на Барселонската конвенција за за-
штита на Средоземно Море од загадување; соработката 
во спроведувањето на регионалните и другите меѓународ-
ни програми за истражување заради заштита на Средо-
земно Море од загадување во кои учествува Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; соработката 
во давањето стручна и друга помош во областа на зашти-
тата на Средоземно Море од загадување. 

Подрачјата на активностите на Центарот се однесу-
ваат на: човечките населби, туризмот, заштитата на по-
чвата, управувањето со водните ресурси, аквакултурата и 
обновливите извори на енергија. 

Член 5 
Центарот може, во согласност со природата на своја-

та дејност и со надомест, да врши работи за потребите на 
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организациите на здружен труд и на другите самоуправни 
организации и заедници и на органите на општествено-по-
литички заедници, ако вршењето на тие работи не го Спре-
чува извршувањето на работите од член 4 на овој закон. 

Член 6 I 
Заради вршење на работите од член 4 на овој закон, 

Центарот склучува договор со Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи,7 со кој се утврдуваат програмата и 
обемот на работите што Центарот ќе ги врши во одделна 
година и роковите и височината на надоместот за нивното 
вршење. 

Член 7 
Средствата за финансирање на работите на Центарот 

што се утврдуваат со договорот од член 6 на овој закон се 
обезбедуваат во буџетот на федерацијата и се утврдуваат 
во претсметката на органот што врши надзор над врше-
њето на тие работи. 

Член 8 
Во одлучувањето на органот на управување на Цен-

тарот за работите од член 4 на овој закон учествува и по 
еден претставник на: Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи, Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот 
секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за земјодел-
ство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
политика, Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот завод 
за меѓународна научна, просветно-културна и техничка 
соработка и на надлежните републички и покраински ор-
гани и организации определени со статутот на Центарот. 

Претставниците на органите и организациите од став 
1 на овој член учествуваат во одлучувањето и за: основна-
та намена на средствата за вршење на работите од член 4 
на овој закон, донесувањето на програма за развој и про-
грама за работа на Центарот и одобрувањето вршење на 
работите од член 5 на овој закон. 

Член 9 
Начинот и постапката на одлучување за работите од 

член 4 на овој закон се уредуваат со статутот на Центарот, 
во согласност со законот. 

Ако при одлучувањето за прашањата од член 4 на 
Овој закон не се донесе одлука, конечна одлука донесува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Директорот на Центарот го именува и го разрешува 

органот на управување на Центарот во чија работа учес-
твуваат претставници на органите и организациите од 
член 8 став 1 на овој закон, во согласност со Сојузниот из-
вршен совет. 

За законитоста на работата на Центарот и за врше-
њето на работите од член 4 на овој закон директорот на 
Центарот е одговорен пред Сојузниот извршен совет. 

Член 11 
Ако директорот на Центарот утврди дека во одлучу-

вањето за работите од член 4 на овој закон општиот или 
поединечниот акт на органот на управување на Центарот 
е во спротивност со законот, освен актот донесен во уп-
равна постапка и актот според кој за одлучување е предви-
дена надлежност на судот, ќе го предупреди органот на 
управување. Ако и по предупредувањето органот на упра-
вување остане при својот акт, директорот е должен такви-
от акт да го запре од извршување и, во рок од три дена, да 
го извести за тоа Сојузниот извршен совет. 

Актот на органот на управување на Центарот чие за-
пирање е извршено не може да се изврши до донесувањето 
на одлука на Сојузниот извршен совет. Ако Сојузниот из-
вршен совет не поведе постапка за оценување на закони-
тоста на актот во рок од 30 дена од денот на запирањето 
на неговото извршување, престанува да важи одлуката за 
запирање на извршувањето на тој акт. 

Член 12 
Надзор над бршењето на работите од член 4 на овој 

закон врши Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти. 

Во остварувањето на надзор органот од став 1 на 
овој член има право и должност да ги разгледува програ-
мата за развој и програмата за работа на Центарот и из-
вршувањето на задачите што се однесуваат на работите 
од член 4 на овој закон. 

Ако утврди дека со вршењето на работите на Цента-
рот не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребна-
та мера интересите односно функциите на федерацијата, 
органот од став 1 на овој член ќе го извести за тоа Сојуз-
ниот извршен совет и ќе предложи соодветни мерки. 

Член 13 
Заради обезбедување услови за вршење на надзорот 

од член 12 на овој закон, органот што врши надзор може 
од Центарот да бара извештаи за извршувањето на рабо-
тите од член 4 на овој ,закон и известувања и податоци за 
организацијата и функционирањето на Центарот, за усло-
вите за унапредување на неговата работа и за обезбедува-
њето на средства за финансирање на работите на Цента-
рот што се од интерес за остварување на функциите на 
федерацијата., 

П 
Член 14 

Статут на Центарот донесува органот на управување 
на Центарот, во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Самоуправните општи акти за организацијата и ра-
ботата и самоуправните општи акти за систематизацијата 
на задачите и работите, во делот што се однесува на врше-
њето на работите од член 4 на овој закон, се донесуваат во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Центарот е должен својата внатрешна организација и 

работењето да ги усогласи со одредбите на овој закон во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето на овој закон 
во сила. 

На работниците на Центарот кои нема да бидат рас-
поредени на задачи и работи утврдени со актот за систе-
матизација на задачите и работите од член 14 став 2 на 
овој закон, ќе се применуваат одредбите на Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата, со кои се 
уредени правата на работниците во случај,на укинување 
на задачите и работите и укинување на органите. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

35. ѓ 

Врз основа на член 331 став 2 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на седницата одржана на 21 декември 1988 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ДЕВЕТТАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА 

НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ 
1. Се формира Југословенски одбор за подготвување 

на Деветтата конференција на шефовите на државите или 
владите на неврзаните земји (во натамошниот текст: Југо-
словенски одбор). . 

2. Југословенскиот одбор ќе ги разгледува најважните 
прашања на политичките подготовки на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за Деветтата конфе-' 
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ренциј^/на шефовите на државите или владите на неврза-
ните земји, што ќе се одржи во Белград, во септември 1989 
година, ќе зазема основни ставови, ќе доведува иницијати-
ви и на Претседателството на СФРЈ ќе му дава мислења и 
предлози за тие прашања. 

3. Претседател на Југословенскиот одбор е претседа-
телот на Претседателството на СФРЈ. 

Членови на Југословенскиот одбор се: 
- потпретседателот и членовите на Претседателство-

то на СФРЈ; 
- претседателот на Претседателството на Централ-

ниот комитет на СКЈ; 
- претседателот.на Собранието на СФРЈ, претседате-

лот на Сојузниот собор, петседателот на Соборот на ре-
публиките и покраините, претседателот на Одборот на 
Сојузниот собор за надворешна политика, претседателот 
на Одборот на Соборот на републиките и покраините за 
економски односи со странство и претседателот на Југо-
словенската група на Интерпарламентарната унија; 

- претседателот на Сојузниот извршен совет, членот 
на Сојузниот извршен совет - претседател на комисијата 
за подготовка на Деветтата конференција на шефовите на 
државите или владите на неврзаните земји, и членовите на 
Сојузниот извршен совет - сојузните секретари: за надво-
решни работи, за народна одбрана, за внатрешни работи, 
за'економски односи со странство и за информации; 

- директорот на Сојузниот завод за меѓународна на-
учна, просветно-културна и техничка соработка; 

- претседателот на Сојузната конференција на 
ССРНЈ; 

- претседателот на Претседателството на Советот на 
ССЈ; 

- претседателот на Претседателството на Сојузниот 
одбор на СЗБНОВЈ; 

- претседателот на Претседателството на Конферен-
цијата на ССМЈ; 

- претседателот на Претседателството на Стопанска-
та комора на Југославија; 

- претседателот на Сојузниот општествен совет за 
меѓународни односи; 

- претседателите на претседателствата на социјалис-
тичките републики и претседателите на претседателствата 
на социјалистичките автономни покраини; 

- претседателот на Собранието на град Белград; 
- генералниот секретар на Претседателството на 

СФРЈ; 
- заменикот на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти и помошниците на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи - раководителот, на Секторот за мултилатерал-
на соработка, кој наедено е секретар на Југословенскиот 
одбор и раководителот на Секторот за економски односи 
со странство. 

За членови на Југословенскиот одбор се именуваат и: 
- Богдан Црнобрња, член на Советот на федерација-

та; 
- д-р Воин Димитриевиќ, професор на Правниот фа-

култет во Белград, 
- Иво Фабинц, член на Претседателството на СР 

Словенија; 
- Петар Флековиќ, претседател на Работоводниот од-

бор на „ИНА“ Загреб; 
- Александар Грличков, член на Советот на федера-

цијата, професор на Факултетот за политички науки во 
Белград; 

- Јосип Хрватин, секретар на Претседателството на 
Сојузната конференција на ССРНЈ; 

- Драгутин Косовац, претседател на Работоводниот 
одбор на „Енергоинвест" Сараево; 

- Сергеј Крајгер, претседател на Програмскиот совет 
на Центарот за стратегиски студии во Белград и член на 
Централниот комитет на СКЈ; 

- д-р Радољуб Мициќ, претседател на Работоводниот 
одбор на „Црвена застава“ Крагуевац; 

- Милош Миниќ, бивш сојузен секретар за надвореш-
ни работи; 

- Љубомир Мојовиќ, претседеател на Работоводниот 
одбор на „Енергопроект" Белград; 

- Мирко Остоиќ, член на Претседателството на Со-
јузната конферанција на ССРНЈ; 

- Аугустин Папиќ, член на Комисијата за соработка 
Југ-Југ; 

- Мишо Павиќевиќ, член на Советот на федерацијата, 

- Херман Ригелник, претседател на Работоводниот 
одбор „Горење“ Титово Белење; 

- Милорад Савиќевиќ, претседател на Деловодниот 
одбор на „Genex" Белград; 

- д-р Марјан Светличич, директор на Институтот за 
соработка со земјите во развој Љубљана; 

- Франц Шифкович, претседател на Работоводниот 
одбор на „Искра“ - Љубљана; 

- академик професор Рајко Томовиќ; 
- д-р Зоран Трпутец, директор на Институтот за зем-

јите во развој Загреб; 
- д-р Васил Тупурковски. член на Претседателството 

на Централниот комитет на СКЈ; 
- д-р Ватрослав Векариќ, директор на Центарот за 

стратегиски студии Белград; 
- Добривое Видиќ, претседател на Комисијата за ме-

ѓународни односи на Централниот комитет на СКЈ и член 
на Централниот комитет на СКЈ; 

- Јоже Жагар, претседател на Работоводниот одбор 
на „Смелт" Љубљана. ̂  . у 

4. Средствата за работа на Југословенскиот одбор ќе 
се обезбедат во рамките на средствата за работа на Пре-
тседателството на, СФРЈ. 

5. Стручните и административните работи за потре-
бите на Југословенскиот одбор ќе ги врши Сојузниот сек-
ретаријат за надворешни работи и соодветните служби на 
Претседателството на СФРЈ. 

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“. 
О. бр. 60 
21 декември 1988 година 
Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

Претседател, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

36. 
Врз основа на член 185 став 2', во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 
37/88), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 
што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 
38/88, 57/88, 68/88 и 69/88) во член 6 став 6 бројот: 
„25.000" се заменува со бројот: „35.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „220.000" се заменува со 

бројот: „320.000". 
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1989 година. 

Е. п. бр. 13 | 
4 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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37. 
Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА 
ПОДГОТОВКИТЕ И УРЕДУВАЊЕТО НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНБЕНА ВОЈНА 
1. Советот за координација на подготовките и уреду-

вањето на територијата за општонародна одбранбена вој-
на (во натамошниот текст: Советот) се формира како заед-
ничко колегијално тело на сојузните органи на управата и 
сојузните организации прет Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана. 

2. Советот обезбедува усогласување на ставовите и 
координација на заинтересираните сојузни органи на уп-
равата и сојузни организации, и соработка со заинтереси-
раните републички и покраински органи на управата врз 
подготовката и уредувањето на територијата за потребите 
на општеството и на вооружените сили за водење на оп-
штонародна одбранбена војна. 

Зл Советот ги следи подготовките и уредувањето на 
територијата за општонародна одбранбена војна и спро-
ведувањето на утврдената политика од таа област, зазема 
ставови, утврдува оцени и му дава предлози на Сојузниот 
извршен совет за преземање мерки во таа област. 

Советот во рамките на својот делокруг: 
1) го разгледува спроведувањето на законите и на 

другите прописи со кои се регулирани подготовката и уре-
дувањето на територијата за општонародна одбранбена 
војна во сите области на стопанските и општествените деј-
ности ; 

2) ги разгледува плановите за општествено-економ-
ски развој на општествено-политичките заедници од сга-
новиштето на уредувањето на територијата за потребите 
на општонародната одбрана и дава мислење за нивната 
усогласеност на ниво на земјата; 

3) ги разгледува просторните планови на републики-
те и автономните покраини и на градовите во кои се наоѓ-
аат седиштата на републиките и покраините, како и урба-
нистичките планови за тие градови и за градовите со над 
200.000 жители, гранковните планови на инфраструктур-
ните системи за териториите на наведените просторни и 
урбанистички планови и дава мислење за нивната усогла-
сеност на ниво на земјата, од становиштето на уредување-
то на територијата за потребите на општонародната од-
брана, како и мислење за усогласеноста на просторните 
планови на републиките и на автономните покраини со 
плановите на соседните држави; 

4) обезбедува изработка на варијантни решенија за 
усвојување на концепцијата за уредување на територијата 
за општонародна војна; 

5) обезбедува изработка и ажурирање на координаци-
ониот просторен план на ниво на земјата во поглед на 
уредувањето на територијата за општонародна одбранбе-
на војна; / 

6) обезбедува заеднички основи, насоки и критериуми 
за уредување на територијата што се реализираат преку 
плановите за општествено-економски развој и просторни-
те и урбанистичките планови. 

7) обезбедува изработка на студии (анализи, процени, 
прикази и сл.) од областа на просторното уредување за по-
требите на општонародна одбранбена војна; 

8) ја следи реализацијата на ставовите и задачите 
што им се дадени на надлежните сојузни, републички и по-
краински органи за општествено-економски развој и про-
сторно планирање, во поглед на уредувањето на терито-
ријата за општонародна одбранбена војна; 

9) обезбедува реализација на заклучоците од Опера-
тивната програма на Сојузниот извршен совет. 

4. Советот има претседател и 14 членови што ги име-
нува Сојузниот извршен совет. 

Советот го сочинуваат три члена од Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана и по еден член од: Координа-
циониот одбор на Сојузниот извршен совет за човекова 
средина, просторно уредување, станбени и комунални ра-

боти Сојузниот секретаријат за стопанство; Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи; Сојузниот секретари-
јат за информации; Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски; Сојузниот комитет ,за земјоделство; Сојузниот секре-
таријат за законодавство, правосудство и управа; Сојузни-
от комитет за груд, здравство и социјална политика; Со-
јузниот завод за општествено планирање; Сојузната ди-
рекција за стоковни резерви и Службата на СИС за од-
бранбени подготовки. 

Во работата на Советот можат да учествуваат пре-
тставници од републичките и покраинските органи на уп-
равата во чиј делокруг се работите на општонародната 
одбрана, како и претставници од други заинтересирани 
органи и организации, научни и други установи што се за-
нимаваат со прашања на општонародната одбрана - кога 
Советот разг ледува прашања значајни за работата на тие 
органи, организации и установи. 

5. Советот донесува деловник за својата работа. 
6. Стручните и административните работи за потре-

бите на Советот ги врши Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана. 

7. Оваа одлука в̂легува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 529 
15 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

38. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ IiPll УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА 
ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и 
прехранбените производи за кои при увозот се плаќа по-
себна давачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/88) во точ-
ка 1 се вршат следните дополненија: 

1) во тар. број 01.02 по тар. ознака 0102.90 се додава 
нова тарифна ознака, која гласи: 

„0102.901 бикови“; 
2) во тар. број 01.03 по тар. ознака 0103.9 се додаваат 

нови тар. ознаки, кои гласат: 
„0103.91 - - со маса помала од 50 kg 
0103.913 масни за колење 
0103.919 друго“. 

По тар., ознака 0103.922 се додаваат нови тар. ознаки, 
кои гласат: 

„0103.923 масни за колење 
0103.929 друго“; 

3) во тар. број 01.04 по тар. ознака 0104.102 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„О 104.109 јагниња, други“; 
4) По тар. број 01.04 се додава нов тар. број, кој гла-

си: 
„01.05 Живина домашна, жива (кокошки, патки, 

гуски, мисирки и бисерки); 
0105.9 - друго: 
0105.91 - - кокошки: 
0105.919 други“; 

5) во тар. број 02.01 по тар. ознака 0201.10 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„0201.101 телешки“. 
По тар. ознака 0201.102 се додаваат нови тар. ознаки, 

кои гласат: 
„0201.103 говедски 
0201.109 други“. 
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По тар. ознака 0201.20 се додава нова тар. ознака, ко-
ја гласи: 

„0201.201 телешки“. 
По тар. ознака 0201.202 се додаваат нови тар. ознаки, 

коич гласат: 
„0201.203 говедски 
0201.30 - Без коски: 
0201.301 телешки 
0201.302 јунешки 
0201.303 говедски 
0201.309 друго“; 

6) Во тар. број 02.02 по тар. ознака 0202.10 се додава 
нова тар. ознака, која гласи: 

„0202.101 телешки“. 
По тар. ознака 0202.102 се додаваат нови тар. ознаки, 

кои гласат: 
„0202.103 говедски 
0202.109 друго“. 

По тарифната ознака 0202.20 се додава нова тарифна 
ознака, која гласи: 

„0202.201 телешки“. 
По тарифната ознака 0202.202 се додаваат нови та-

“-рифни ознаки, кои гласат: 
„0202.203 
0202.209 
0202.30 
0202.301 
0202.302 
0202.303 
0202.309 

тички организации“, во гранката: „1404 - Општествеио-
-политички и Општествени организации и здруженија на 
граѓаните“, во групата: „14042 - Општествени организа-
ции“, подгрупата: „140422 - Општествени организации за 
ширење на техничката култура“ се брише. 

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

Е. п. бр. 15 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

- говедски 
- друго 

Без коски: 
- телешки 
- јунешки 
- говедски 
- друго“; 

7) во тар. број 02.04 пред тарифната ознака 0204.2 се 
додава нова тарифна ознака, која гласи: 

„0204.10 - Трупови и полутки, - јагнешка 
свежи или разладени“. 

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

Е. п. бр. И 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

', - , Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

40. 
Врз основа на член 186 став 3 од Деловникот на Со-

јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84 
и 29/86), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУ-

ЛАТ НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ВО ДУБРОВНИК 
1. Се дава согласност да се отвори Конзулат на Вели-

ка Британија во Дубровник, со почесен конзул на чело и со 
конзуларно подрачје кое ја опфаќа, територијата на оп-
штината Дубровник ич територијата на општината Корчу-
ла. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи по 
дипломатски пат ќе ја извести Велика Британија за соглас-
носта на Сојузниот извршен совет да отвори Конзулат на 
Велика Британија во Дубровник, со почесен конзул на че-
ло. 

Е. п. бр. 5 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

39. 
Врз основа на член 3 од Законот за единствената кла-

сификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/76) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ 
1. Во Одлуката за единствената класификација на деј-

ностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 
77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87 и 63/88), во 
Единствената класификација на дејностите која претста-
вува составен дел на таа одлука, се вршат следните изме-
ни:' 

1) во областа: „12 - образование, наука, култура и ин-
формации“ во гранката: „1203 - Култура, уметност и ин-
формации“, групата: „12033,- Културно-образовни и срод-
ни дејности“ се менува и гласи: „12033 - Културно-обра-
зовни дејности и техничка култура“. 

По подгрупата: ..120332 - Дејности сродни на култур-
но-образованите дејности“ се додава нова подгрупа на деј-
ности, која гласи: 

„120333 Техничка култура 
, Културно-образовна дејност врз ширењето на тех-

ничките знаења и популаризација на техничките спортови, 
што се врши во општествените организации и клубовите 
на народна техника."; 

2) во областа: „14 - Општествено-политички заедни-
ци, самоуправни интересни заедници и општествено-поли-

Потпретседател, 
Јанез З^мљарич, с. р. 

41. 
Врз основа на член 10 од Законот за привремено ор-

ганичување на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачка во периодот јануари-јуни 1989 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88), сојузниот сек-
ретар за финански пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ДОЗВОЛЕНИ-
ОТ ИЗНОС НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВ-
НИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Општествено-политичките заедници и самоуправни-

те интересни заедници од општествените дејности (во по-
натамошниот текст: корисници на општествени средства) 
го утврдуваат дозволениот износ на приходите за потро-
шувачка за периодот јануари-март и јануари-јуни 1989 го-
дина на Образецот: ДИП - Дозволен износ на приходите 
на ОПЗ и СИЗ од општествените дејности во периодот од 
1 јануари до 1989 година, кој е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел. 
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Пополнетиот образец од став 1 на овој член, корисни-
ците на општествени средства и го доставуваат на 
Службата на општественото книговодство во два приме-
рока, и тоа: за периодот јануари-март и јануари-јуни 1989 
година. 

Член 2 
Корисниците на општествени средства го пополнува-

ат Образецот ДИП врз основа на податоците за уплатени-
те изворни приходи во периодот јануари-март и јануари-
-јуни 1988 година и врз основа на податоците за уплатени-
от придонес на републиките' и автономните покраини во 
тој период, зголемени за стапката на растежот на тие џри-
ходи и придонеси. 

Образецот ДИН се пополнува на следниот начин: 
1) под реден број 1 во колона 3 се внесува податокот 

за уплатените изворни приходи во периодот јануари-март ' 
и јануари-јуни 1988 година од сметката: 840 - приходи на 
ОПЗ, односно од сметката: 843 - приходи на СИЗ-овите од 
општествената дејност; 

2) под ред. бр. 2Л до 2.5. во колона 3 се внесува пода-
токот за износот на Средствата што од буџетот на репуб-
ликата, односно на автономната покраина се уплатени на 
име придонес во буџетот на федерацијата и придонес за 
интервенции во стопанството на ниво на федерацијата од 
1 јануари до 31 март, односно од 1 јануари до 30 јуни 1988 
година. Под ред. бр. 2.6 и 2.7 се искажуваат приходите по 
основ на даноците и придонеле на граѓаните од член 5 на 
Законот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства на општествено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересни заедници 
од општествените дејности за потрошувачка во периодот 
јануари-јуни 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
77/88) - (во понатамошниот текст: Законот)'што се напла-
тени во 1988 година во периодот за кој се поднесува Обра-
зецот ДИП; 

3) под реден број 3 корисниците на општествени сред-
ства од чл. 1 и 2 на Законот ја внесуваат разликата меѓу 
износите на средствата од ред. бр. 1 и 2, а корисниците на 
општествени средства од член 3 на Законот го внесуваат 
збирот од ред. бр. 1 и 2; 

4) под ред. број 4 корисниците на општествени сред-
ства од чл. 1 и 2 на Законот го внесуваат податокот за до-
зволените стапки на растежот од чл. 1, 2 и 6 на Законот, а 
корисниците од член 3 на Законот го внесуваат податокот 
од билансот на средствата на4)едерацијата за 1989 година, 
и тоа за: 

- буџетот на федерацијата 312,7% - за периодот јануа-
ри-март, а 288,0% - за периодот јануари-јуни; -

- вонбуџетскиот биланс 199,8% - за периодот јануа-
ри-март, а 182,0% - за периодот јануари-јуни; 

5) под реден број 5 се утврдува дозволениот износ на 
приходите; 

6) под реден број 6 се внесува податокот за остваре-
ните приходи над дозволеното ниво. 

Член 3 
Податоците под ред. бр. 1 до 4 во колона 3 и подато-

кот под реден број 5 во колона 4, ги внесува корисникот на 
општествени средства, а податоците под ред. бр. 1 до 4 и 
под реден број 6 во колона 4 ги внесува Службата на оп-
штественото книговодство, од своите евиденции. 

I 
Член 4 

Вишоците на приходите над дозволеното ниво на бу-
џетот на републиката односно на автономната покраина 
издвоени на посебна сметка можат да се користат пред ис-
текот на пресметковниот период само за намирување на 
обврските по основ на придонесот во буџетот на федера-
цијата и придонесот за интервенции во стопанството на 
ниво на федерацијата. 

Член 6 
Во согласност со одредбата на член 4 од Законот, ко-

рисникот на општествени средства може да поднесе нов 
образец ДИП - за периодот јануари-јуни, ако остварената 
стапка на растеж на цените на мало за периодот јануари-
-март била поголема од стапката на растежот на цените 
на мало утврдена во член 4 од Законот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6 
25 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

(ОПЗ, односно СИЗ) Образец ДИП 

ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ПРИХОДИТЕ НА ОПЗ И НА 
СИЗ-овите НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО - 1989 ГОДИНА 

Реден 
број О П И С 

- во илЈади динари -
1988 1989 

година година 
јануари јануари 

Изворни приходи (Образец Б-2, 
сметка 840 или 843) 
Приходи односно средства што 
не се ограничуваат 
Во тоа: 
2.1. Придонес од буџетот на ре-

публиката односно авто-
номната покраина во буџе-
тот на федерацијата 

2.2. Придонес за регрес за веш-
тачки ѓубрива 

2.3. Придонес за регрес за ка-
мати во земјоделството 

2.4. Придонес за курсните раз-
лики 

2.5. Придонес за поттикнување 
на технолошкиот развој 

2.6. Даноци на граѓаните 
2.7. Придонеси на граѓаните 
2.8. Друго 
Приходи што служат за утврду-
вање на дозволениот износ на 
средствата (1 минус 2, односно 
плус 2) 
Дозволени стапки на растеж на 
приходите 
Дозволен износ на приходите 
(реден број 3 од колона 3 х ре-
ден број 4 од колона 4 : 100 4-
реден број 3 од колона 3) 
Остварени приходи над дозво-
леното ниво (реден број 3 ми-
нус реден број 5 од колона 4) 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

Во- -198 година, 

Член 5 
По истекот на пресметковниот период вишокот на 

приходите на посебната сметка на корисниците на оп-
штествени средства се враќа на жиро-сметката на тој ко-
рисник. 

Потпис на раковадителот 
на финансиската служба 

(Потпис на одговорното 
лице) 

(М.П.) 
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42. 
Врз основа на член 263 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТРАЕЊЕТО НА СМЕНИТЕ, ТРАЕЊЕТО НА НЕ-
ПРЕКИНАТА РАБОТА И ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИ-
ОТ ОДМОР НА КОНТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО И 

ПОМОШНИЦИТЕ НА КОНТРОЛОРИТЕ НА 
ЛЕТАЊЕТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува траењето на смени-

те, траењето на непрекината работа и должината на днев-
ниот одмор на контролорите на летањето и помошниците 
на контролорите на летањето. 

Член 2 
' Работата на контролорите на летањето и на помош-

ниците на контролорите на летањето се одвива во смени, 
со тоа што една смена не може да трае подолго од осум 
часа и 30 минути во текот на 24 часа. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сме-
ната може да трае подолго поради виша сила, барање на 
овластениот орган, како и поради други непредвидливи 
околности, но не подолго од 12 часови. 

Член 3 
Непрекинатата работа не може да трае подолго од 

три часа односно подолго од два часа ако контролата на 
летањето се врши со помош на радар. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, над-
лежното лице во службата за контрола на летањето непре-
кинатата работа може да ја продолжи уште за 60 минути 
поради ненадејно зголемување на обемот на сообраќајот 
или поради други непредвидливи оконости. 

Член 4 
По непрекинатата работа од член 3 на овој правил-

ник на контролорот на летањето и на помошникот на кон-
тролорот на летањето мора да им се обезбеди одмор кој 
не може да биде покус од 20 минути ниту подолг од 60 ми-
нути. 

Должината на одморот од став 1 на овој член ја опре-
делува надлежното лице во службата за контрола на лета-
њето, зависно од претходното психофизичко напрегање на 
контролорот на летањето и помошникот на контролорот 
на летањето, како и од обемот на сообраќајот. 

Член 5 
Ако работата на контролорот на летањето и на по-

мошникот на контролорот на летањето не се одвива во 
смени, туку е организирана двократно, времето меѓу први-
от и вториот дел од работното време не може да биде по-
кусо од три часа. 

Член 6 
Дневниот одмор на контролорот на летањето и на 

помошникот на контролорот на летањето не може да биде 
опокус од 12 часови. 

Член 7 
Посебниот одмор (рекреативниот одмор) контроло-

рот на летањето и помошникот на контролорот на лета-
њето не можат да го користат непосредно пред или по го-
дишниот одмор. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за траењето на работно-
то време и за одморите на контролорите на летањето 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/86). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 5812/3 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сооо ракај и врски, 
д-р Драги Данев, с. р. 

43. 
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРО-
ЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ТЕГОВИ СО НОМИНАЛНИ 

МАСИ ОД 1 mg ДО 50 kg 

Член 1 
Во Правилникот за метролошките услови за тегови 

со номинални маси од 1 mg до 50 Kg („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 54/88), во член 36 се додава став 2, кој гласи: 

„Формата на милиграмските тегови од класа на точ-
ност Fi и F2 соодветствува на формата на теговите од кла-
са на точност Mi што е пропишана во член 30 на овој пра-
вилник.". 

Член 2 
Во член 50 се додава став 2, кој гласи: 
„Теговите од класа на точност Ei, Е2, Fi и F2 како и 

теговите од класа на точност Mi, ,освен на оние што се 
употребуваат во златарските дуќани и аптеките, што се из-
работени пред влегувањето во сила на овој правилник, а 
не ги исполнуваат условите пропишани со овој правил-
ник, ќе се примаат на преглед под услов да ги исполнуваат 
границите на дозволената грешка пропишана со овој пра-
вилник.". 

Член 3 ( 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 02-3840 
22 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

44. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГАСОВИТИ 

ГОРИВА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за гасовити горива што го има следниот назив и 
ознака: 
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Гасовоти горива. Основни поими, де-
финиции, класификација и општи услови 
за квалитетот JUSH.F1.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на гасо-
вити горива што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

Гасовити горива. Основни термини, 
дефиниции и класификација JUS J.G 1.001 
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за 
гасовити горива и гасни апарати („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 46/82). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/217 
13 декември 1988 година Директор 
Белград А на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Њ ќашин Драгоевиќ, с. р. 

45. 
Врз с?скбва на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88) директорот на Со-
јузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛОГИЧКИ 

АНАЛИЗАТОРИ 
i 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за логички анализатори што го има следниот на-
зив и ознака: 

Логички анализатори. Термини, тех-
нички услови и методи на испитување - JUS L.G7.370 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен точката 4.2.3, чија примена не е задолжителна, 

југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е 
задолжителен, а ќе се применува на логичките анализато-
ри што ќе се произведат односно увезат од денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бо. 07-93/218 
13 декември 1988 година 
Белград -

46. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ВЕРМИКУЛИТ 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат југословенските 
стандарди за вермикулит што ги имаат следните називи и 
ознаки: 

1) Вермикулит. Технички услови - JUS B.F1.070 
2) Вермикулит. Земање на мостри и 

методи на испитување JUS B.F8.055 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на ОВОЈ правилник, а се објавуваат во. 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
вермикулит што ќе се произведе односно увезе од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/219 Директор 
13 декември 1988 година на Сојузниот завод за 
Белград стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

47. 
Врз основа на член 80 од Законо1г за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГЕОМЕХА-

НИЧКИ ИСПИТУВАЊА 

Член I 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за геомеханички испитувања што го има следни-
от назив и ознака: 

Геомеханички испитувања. Опреде-
лување на отпорот на почвата со метода 
на статичко пенетрационо сондирање - JUS U.B 1.031 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/220 Директор 
13 декември 1988 година на Сојузниот завод за 
Белград стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 
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48. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО-

МАГНЕТСКА КОМПАТИБИЛНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електромагнетска компатибилност што ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромагнетска компатибил-
ност. Пречки во системите за напојување ; 

што ги предизвикуваат апаратите за до-
маќинство и за слични намени. Термини и 
дефиниции JUSN.A6.101 

2) Електромагнетска компатибил-
ност. Пречки во системите за напојување 
што ги предизвикуваат апаратите за до-
маќинство и за слични намени. Хармони-
ум JUS N.A6.102 

3) Електромагнетска компатибил-
ност. Пречки во системите за напојување 
што ги предизвикуваат апаратите за до-
маќинство и за слични намени. Флуктуа-
ции на напонот JUS N.А6.103 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се сотавен дел на ов̂ )ј правилник, а се објавуваат во 
посебно изданиеЈнаС1ојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенските стандарди од 

член 1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/221 
13 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
By ќашин Драгоевиќ, с. р. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на ќели-
ест бетон од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/222 
13 декември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашнн Драгоевиќ, с. р. 

50. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРУМСКИ 

ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југославенскиот 

стандард за друмски возила што го има следниот назив и 
ознака: 

Друмски возила. Класификација, 
термини и дефиниции. Измени и до-
полненија JUS M.N0.010/1. 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

49. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

Бр. 07-93/223 
13 декември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашмн Драгоевиќ, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКОТ СТАНДАРД ЗА ЌЕЛИЕСТ 

БЕТОН 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за ќелиест бетон што го има следниот назив и оз-
нака: 

„Ќелиест бетон. Термоизолациони 
блокови од автоклавиран гасбетон JUSU.N1.309 

Член 2 
Југославенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

51. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОРОЗИЈА 

\ НА МЕТАЛИ И -ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за корозија на метали и легури што го има след-
ниот назив и ознака: 
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Корозија на метали и легури. По- ^ 
стапки за отстранување на продуктите на 
корозија од мострите за испитување на 
корозија JUS С.А5.005 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/224 
13 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

52. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОИЗВОДИ 

ОД ГУМА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за производи од гума што го има следниот назив 
и ознака: 

Производи од гума. Класификација и 
означување на гумени отпадоци JUS G.Z 1.020 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/225 
13 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

53. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНЕКТО-

РИ ЗА ФРЕКВЕНЦИИ ДО 3 MHz 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува југословенскиот 
стандард за конектори за фреквенции до 3 MHz што го 
има следниот назив и ознака: 

Конектори за фреквенции до 3 MHz. 
Конектори за печатени плочи со основен 
растер 3,96 mm. Климатска категорија 
40/085/21 JUS N.R4.705 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 1 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на конек-
тори за фреквенции до 3 MHz што ќе се произведат однос-
но увезат од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

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

1) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Гранични мерила за штекерски 
гнезда (со растер 3,96 или 4 mm) за печате-
ни плочи. Облик и мерки JUS N.R4.102 

2) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекерско гнездо за печатени пло-
чи, со растер 3,96 mm. Облик и мерки - - - JUS N.R4.104 

3) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекер за печатени плочи, со рас-
тер 3,96 mm. Облик и мерки JUS N.R4.105 

4) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Конектори за печатени плачи, со 
растер 3,96 или 4 mm. Поларизационен 
осигурувач. Облик и мерки JUS N.R4.106 

5) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Конектори за печатени плочи, со 
растера 3,96 или 4 mm. Штекерски дел на 
печатени плочи. Облик и мерки JUS N.R4.108 
донесени со Решението за југословенските стандарди од 
областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/72). 

6) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекерски гнезда со Богица за печа-
тени плочи, со растер 3,96 mm. Облик и 
мери JUS N.R4.109 

7) Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекерен дел на печатени плочи за 
конектори со Богица, со растер 3,96 mm. 
Облик и мери - JUS N.R4.110 
донесени со Решението за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по изминувањето на 

30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/226 
13 декември 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

54. 
Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-

та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕТО НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОГРАДБА 

Член 1 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилнкот за југословенските стан-
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дарди за високоградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

Член 2, 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „“Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-93/227 
13 декември 1988 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

55. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И СТРАНСКА СОРТА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОПИТ-

НО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Со оваа наредба се определува височината на тро-

шоците што подносителот на барање за признавање на но-
восоздадена сорта односно за одобрување да се воведе во 
производство странска сорта земјоделски и шумски расте-
нија ги поднесува за испитување на ссортата во опитно 
поле и лабораторија. 

2. Височината на трошоците за испитување на сорта 
во опитно поле и лабораторија, по култури односно по 
група култури, годишно изнесува, и тоа за: 

Динари 
1) есенска пченица 1,605.000 
2) летна и тврда пченица 1,080.000 
3) други прави жита и тритикали 1.384.000 
4) пченка и други просовидни жита 1,605.000 
5) шеќерна репа, тутун и маслодајна 

тиква 1,526.000 
6) маслодаен лен 184.000 
7) други индустриски култури (сончо-

глед, соја, афион, чичока, хмељ и др.) 1,438.000 
8) крмни култури 1,384.000 
9) градинарски култури 1,605.000 
10) овоштарски култури и винова лоза 943.000 
11) овоштарски култури и винова лоза 

до плодоносење 473.000 
12) тополи 110.000 
13) врби ...110.000 
14) хортикултурни дрвја 727.000 
15) грмушки, полу грмушки и честаци 727.000 
16) едногодишни и двегодишни цвеќиња 727.000 
17) повеќегодишни цвеќиња 727.000 
18) трендафил и 727.000 
19) цвеќиња со луковичести и грутчести 

корења 727.000 
20) режени цвеќиња 727.000 
21) цвеќиња во саксии 727.000 
22) лековити растенија 727.000 
23) иглолисници 110.000 

3. Утврдената височина на трошоците за испитување 
на сорти од точка 2 на оваа наредба се применува за кул-
тури што се испитуваат во опитно поле и лабораторија во 
производствената 1988/89 година. 

4. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила 
престанува да в^жи Наредбата за височината на трошоци-
те за испитување новосоздадени и странски сорти земјо-
делски и шумски растенија во опитно поле и лабораторија 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87). 

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

Бр. 551/1 
11 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

56. 
Врз основа на член 115 став 6 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88 и 59/88), сојузниот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕТО 

НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ВО КОНВЕРТИБИЛНИ 
ДЕВИЗИ ВО 1989 ГОДИНА 

1. Банката овластена за работи со странство од член 
108 на Законот за девизното работење (во понатамошниот 
текст: овластената банка) и го пресметува на организаци-
јата на здружен труд обемот на плаќањето на увозот на 
опрема во конвертибилни девизи, и тоа: 

1) од пресметаната амортизација на опремата во 1988 
година - 47%; 

2) од вредноста на остварениот извоз на конверти-
билното подрачје во 1988 година - 11%. 

2. Обемот на плаќањето од точка 1 одредба под 1 од 
ова упатство се пресметува врз основа на податоците за 
вкупно пресметаната амортизација на опремата, со Рева-
лоризација за 1988 година, што организацијата на 
здружен труд и ги доставува на овластената банка до 15 
март 1989 година. 

3. Обемот на плаќањето од точка 1 одредба под 2 на 
ова упатство се пресметува врз основа на податоците за 
остварениот извоз на организацијата на здружен труд на 
конвертибилното подрачје во 1988 година, со пресметува-
ле на динарската вредност по курсот по кој е утврдена 
Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1989 го-
дина. 

Податоците за остварениот извоз на стоки ги обезбе-
дува Сојузната управа за царини и и пѓ доставува на ов-
ластената банка до 15 март 1989 година. 

Податоците за остварените наплати на извозот и ус-
лугите и другите нестоковни и други основи ги обезбедува 
самата организација на здружен труд и и ги доставува на 
овластената банка од член 108 на Законот за девизното ра-
ботење. 

Податоците за остварениот извоз на организациите 
на здружен труд што вршат услуги во меѓународниот сто-
ковен и патнички промет и во меѓународниот ПТТ сообра-0 
ќај ги обезбедуваат тие организации и им ги доставуваат 
на овластените банки според документацијата што ја под-
несуваат при г!ресметувањето на даночните, царинските и 
другите враќања. 

4. До конечното пресметување на обемот на плаќање-
то на увозот на опрема во смисла на точка 1 одредби под 1 
и 2 од ова упатство, овластената банка може на барање од 
работната организација да утврди аванс врз основа на 
податоците за пресметаната амортизација и остварениот 
извоз на конвертибилното подрачје за 9 месеци 1988 годи-
на. 

Податоците од став 1 на овој член, ги обезбедува ор-
ганизацијата на здружен труд и и ги доставува на овласте-
ната банка. 

5. За опремата увезена на кредит во 1986, 1987 и 1988 
година, за која е товарен износот на правото, пресметан 
согласно со член 125 став 3 од Законот за прометот на сто-
ки и услуги со странство, овластената банка го намалува 
пресметаниот обем на плаќањето на увозот на опрема, во 
смисла на одредбите на точка 1 од ова упатство, за изно-
сот на ангажираното право кое се однесува на 1989 годи-
на, а кој не може да биде помал од една петтина од вкупна-
та вредност на таа опрема за календарската година. 
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За увозот на опрема на кредит добиен од меѓународ-
ни финансиски организации, пријавен во 1986 и 1987 годи-
на, правата во 1989 година ќе се товарат во височината на 
отплатите по кредитите. 

6. Обемот на плаќањето од точка 1 на оваа упатство 
за организациите на здружен труд што се спогодиле обе-
мот на плаќањето на увозот на опрема да се утврдува за-
еднички за сите основни организации на здружен труд во 
составот на иста работа организација односно сложена 
организација на здружен труд, овластената банка го пре-
сметува врз основа на збирната пресметка на амортизаци-
јата и остварениот извоз што го поднесува работната ор-
ганизација односно сложената организација на здружен 
труд, со тоа што кон таа пресметка се поднесува и поеди-
нечна пресметка за секоја основна организација на 
здружен груд. 

7. Во случај на обединето користење на правото на 
плаќање увоз на опрема, во смисла на член 115 ст. 7 и 8 од 
Законот за девизното работење, организацијата на 
здружен труд која е учесник во самоуправната спогодба за 

заедничко производство, увоз и извоз или која е учесник 
во извозната програма, е должна на банката овластена за 
работи со странство, што го води обединетото користење 
на правото на плаќање увоз на опрема, да и достави по-
тврда од банката од точка 1 од ова упатство за височината 
на намалувањето на правото на плаќање увоз на опрема 
за делот што се обединува. 

8. Ова упатство не се однесува на увозот на опрема 
што се врши согласно со чл. 132 и 134 од Законот за девиз-
ното работење, како и на организациите на здружен труд 
што почнуваат со производство во тековната година или 
почнале во текот на претходната година согласно со член 
117 став 4 од тој закон. 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 3-743/1 
19 јануари 1989 година Сојузен секретар 
Белград за финансии, 

Светозар Рикановнќ, с. р. 

57. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТ-

РЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство издаде од 1 јули до 31 декември 1988 година дозволи за пуштање во внат-

решен промет на следните средства за заштита на растенијата: 

Реден 
број Назив на средството Назив на производителот 

Дозвола на Сојузниот комитет 
за земјоделство издадена со 

решение број 

1 2 3 4 

1 AGROHEMATION 
50-ЕС 

РО „Агрохем" - Нови Сад 989/3 
од 22 декември 1988 година 

2 ALAHLOR/LINURON-
-ЕС 

Хемијска индустрија „Зорка“, РО „Заштита биља“ -
Шабац 

4846/2 
од 30 август 1988 година 

3 ARMOBLEM Т-25 AKZO, Chemical Division B.V., Amersfoort, Холандија, 
кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија 
„Радоња“ ООУР „Заштита биља“ - Сисак 

359/3 ' 
од 20 декември 1988 година 

4 CIKLOHERB РО „Галеника", ООУР „Галеника - Агрохемија" 
- Земун 

6556/2 
од 2 декември 1988 година 

5 HERBISAN РО „Агрохем" - Нови Сад 990/3 
од 22 декември 1988 година 

6 FOLPET WP-50 РО „Галеска“, ООУР „Галеника-Агрохемија" -
Земун 

4385/2 
од П август 1988 година 

Бр. 216/1 
9 јануари 1988 година 
Белград Заменик на претседателот 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Томе Кузмановски, с: р. 

58. 
Врз основа на член ̂ 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ПРОДОЛЖЕНИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО 

ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1988 година го продолжи важењето на дозволите 

за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата: 
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Реден 
број Назив на средството НАЗИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ “ 

Дозвола на Сојузниот' 
комитет за земјоделство за 

пуштање во внатрешен 
промет на средствата за 

заштита на растенијата чие 
важење престанало 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство за 
продолжување на важењето 

на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 ABRU-мамки Ousmettingsbedrijf - Olischlager В. V. Ма-
astrich, Холандија, кого во Југославија го 
застапува Хемијска индустрија „Зорка“, 
ООУР „Заштита биља“ - Шабац 

7863/1 
од 13 октомври 

1983 година 

3945/2 
од И август 
1988 година 

2 . AFALON Hoechst AG., Франкфурт/М, СР Герма-
нија, кого во Југославија го застапува РО 
„Југохемија", ООУР „Хемија“ - Белград 

' 2173/2 
од 1 септември 

1983 година 

5944/2 
од 1 ноември 
1988 година 

3 APROPIN Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

3415/2 
од 1 септември 

1983 година 

3728/2 
од 12 август 
1988 година 

4 AVISOL-DM Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак , 

1650/2 
од 24 мај 

1983 година 

4915/2 
од 2 септември 

1988 година 

5 BANVEL-DP Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого to Ју-
гославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка“ ООУР „Зорка-АТХ и кисе-
лине“ - Суботица 

2484/2 
од 15 декември 

1982 година 

4729/2 
од 22 август 
1988 година 

6 BASUDIN (R) 
20-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce" 
- Љубљана 

2203/2 
од 14 декември 

1983 година 

3425/2 -
од 11 август 
1988 година 

7 BASUDIN (R) 
40-WP 

,Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce" 
- Љубљана 

5146/2 
од 14 декември 

1983 година 

3424/2 
од 11 август 
1988 година 

8 BENLATE Du Pont Conoco Technologies S. A., Paris, 
Франција, кога во Југославија го застапу-
ва СОУР „Хгровојовидна", РО „Интер-
ни“, ООУР „Комерцсервис-интерсер-
вис", Нови Сад 

480/1 
од 20 јануари 
1983 година 

5398/2 
од 1 ноември 
1988 година 

9 BRAVO Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

3634/2. 
од 1 септември 

1983 година 

6008/2 
од 13 декември 

1988 година 

10 CAPTAN-50 Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

1724/2 
од 10 ноември 

1983 година 

3727/2 
од 12 август 
1988 година 1 

11 CIKLOAT EC-72 Хемијска индустрија „Зорка“, ООУР 
„Зорка - АТХ и киселине“ - Суботица 

2631/5 
од 1 октомври 

1982 година 

- 4727/2 
од 12 август 
1988 година 

12 DDVP Emulsion 
50% 

Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко-
го во Југославија го застапува „Вауег-
pharma Југославија“, Љубљана 

2302/2 
од 10 мај 

1983 година 

6568/2 
од 21 декември 

1988 година 

13 DICLOFLUID-DP Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Ју-
гославија го застапува Хемијска индус-
трија „Зорка“, ООУР „Зорка-АТХ и кисе-
лине“, Суботица 

2670/2 
од 27 септември 

1982 година 

4728/2 
од 22 август 
1988 година 

14 DICURAN 
(R/500) течни 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува „Commerce" 
- Љубљана 

4166/2 
од 10 октомври 

1983 година 

3799/2 
од 12 августа 
1988 година 

15 DIPTEREX-ULV Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко-
го во Југославија го застапува „Вауег-
-Рћагта Југославија“, Љубљана 

427/2 
од 2 март 

1982 година 

6466/3 
од 21 декември 

1988 година 

16 EKATIN-25 Sandoz AG., Basel, Швајцарија, кого во 
Југославија го застапува РО „Велебит", 
ООУР Примјењена кемија и стројеви, За-
греб 

2536/1 
од 6 април 
1982 година, 

5587/1 
од 3 октомври 

1988 година 

17 ELOCRON (R) 2 Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce" 
- Љубљана 

3518/2 
од 14 декември 

1983 година 

3429/2 
од 12 август 
1988 година 
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1 2 3 4 5 

18 FAC1RON 
FORTE-мамка . 

СОУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ 
Калиновиќ, Загреб 

326/1 
од 12 јануари 
1983 година 

4329/2 
од 11 август 
1988 година 

19 FOLPET-50 Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

1725/2 
од 23 ноември 

1983 година 

3726/2 
од 11 август 
1988 година 

20 FOLPET WP-50 Stauffer Chemical Company, New York, 
USA, Кого во Југославија го застапува 
„Охис" ООЗТ „Пестициди“ Скопје 

11652/2 
од 1 септември 

1983 година 

4589/2 
од 1 ноември 
1988 година 

21 GALMIN РО „Галеника", ООУР „Галеника-
Агрохемија", Земун 

3760/2 
од 6 јули 

1983 година 

3920/2 
од 11 август 
1988 година 

22 HERBOPIN 
КЅ-50 

Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

775/2 
од 1 септември 

1983 година 

3637/2 
од 11 август 
1988 година 

23 IGRAN (R/500) 
течен 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce" 
- Љубљана 

3609/2 
од 23 ноември 

1983 година 

3423/2 
од 11 август 
1988 година 

24 INAKOR WP-50 Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

3633/2 
од 1 ноември 
1983 година 

2606/3 
од 2 септември 
. 1988 година 

25 KREOZAN Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За-
штита биља“ - Шабац 

1883/2 
од 10 мај 

1983 година 

3952/2 
од 5 јули 

1988 година 

26 LADDOK BASF AG., Ludwigshafen/Rh, СР Герма-
нија, кого во Југославија го застапува РО 
„Ппрогрес, ООУР ,,Progres-Hemotex", IV 
Робна дирекција - BASF, Београд 

302/1 
од 11 јануари 

, 1983 година 

- 6022/2 
од 1 ноември 
1988 година 

27 MALATION-LVC American Cyanamid Company, New Yer-
sey, USA, кого во Југославија го застапу-
ва Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За- ' 
штита биља“ - Шабац 

2099/2 
од 23 мај 

1983 година 

5445/2 
од 1 ноември 
1988 година 

28 METASYSTQX-R Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко-
го во Југославија го застапува „Вауег -
Pharma Југославија“, Љубљана 

2068/2 
од 23 мај 

1983 година 

6691/2 
од 12 декември 

1988 година 

29 MIKAZOL Т-40 СОУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ 
Калиновиќ, Загреб 

2064/2 
од 23 ноември 

1982 година 

4330/2 
Ј од 21 јули 

1988 година 

30 MITAC-20 % Товарна душика - Руше 799/1 
од 3 февруари 

1982 година 

6468/3 
од 21 декември 

1988 година 

31 NOPON 11-F Agrolinz AG., Linz, Ay стрија, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика -
Руше 

975/2 1 

од 1 април 
1982 година 

4327/2 ^ 
од 11 август 
1988 година 

32 NORTRON 

\ 
/ 

Schering AG., Berlin, СР Германија, кого 
во Југославија го застапува „Агротехни-
ка“ - „Груда“, ТОЗД Груда - Зунања 
трговина, Љубљана 

1663/2 
од 11 септември 

1983 година 

6497/2 
од 2 декември 

1988 година 

33 PATORAN (R) 
50-WP 

Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce", 
Љубљана 

5491/2 
од 21 февруари 

11983 година 

3800/2 
од 12 август 
1988 година 

34 PREVICUR-N Schering AG., Берлин, СР Германија, ко- . 
го во Југославија го застапува „Агротех-
ника-Груда", ТОЗД Груда т Зунања трго-
вина, ЈБубљана 

3665/1 
од 16 април 
1983 година 

4161/2 
од 11 август 
1988 година 

35 RADAZIN Т-50 Кемијска иднустрија „Радоња“, ООУР „ 
„Заштита биља“ - Сисак 

3796/2 
од 1 септември 

1983 година 

4532/2 
од 12 август 
1988 година 

36 RADEKS 
Т-50 

Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

4764/3 
од 24 октомври 

1983 година 

7013/2 
од 21 декември 

1988 година 
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37 RADOKOR 
WP-50 

Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

3411/2 
од 1 септември 

1983 година 

2607/3 
од 2 септември 

1988 година 

38 SIMAZIN КЅ-50 Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору ^ 

3608/2 
од 1 септември 

1983 година 

3636/2 
од 11 август 
1988 година 

39 SUMITION Е-:50 Хемијска индустрија „Жупа“, ООУР 
„Пестициди“ - Крушевац 

5259/2 
од 10 ноември 

1983 година 

1622/2 
од 1 ноември 
1988 година 

40 ' TILT (R) 250-ЕС Ciba-Geigy AG., Basel, Швајцарија, кого 
во Југославија го застапува ,,Commerce" 
- Љубљана 

832/6 
од 6 јуни 

1983 година 

3430/2 
од П август 
.1988 година 

41 TRIBUNIL 
WP-70 

Bayer AG., Leverkusen, СР Германија, ко-
го во Југославија го застапува „Вауег-
-Pharma Југославија“, Љубљана 

. 573/2 
од 12 септември 

1983 година 

5513/2 
од 1 ноември 
1988 година 

42 VENZAR 
LENTIL 

Du Pont Conoco Technologies S. A., Paris, 
Франција, кого во Југославија го застапу-
ва СОУР „Агровојводина", РО Интер-
ни“, ООУР „Комерцсервис-Интерсер-
вис", Нови Сад 

304/1 
од 11 јануари 
1983 година 

5397/2 
од 1 ноември ч 
1988. година 

Бр. 217/1 
9 јануари 1989 година 
Белград Заменик на претседателот 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

Томе Кузмановски, с. р. 

59. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што је загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗМЕНЕТИ И ДОПОЛНЕТИ ДОЗВОЛИТЕ ЗА 

ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 
Сојузниот комитет за земјоделство изврши, од 1 јули до 31 декември 1988 измени и дополненија во следните 

дозволи за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата: 

број“ Назив на средството НАЗИВ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

Дозволата за 
пуштање во 
внатрешен 

Дозволата за 
пуштање во 

комитетза - ^ р е Г 
^ Г Г е “ р о Г број на списокот 

Измена-дополне-
ние во дозволата 

извршил 
Сојузниот 
комитет за 

земјоделство 

Измена-дополне-
ние во дозволата 

1 BASAGRAN BASF AG., Ludwigshafen- 2313/2 
/Rh, СР Германија, кого во од 18 април 
Југославија го застапува РО 1988 година 
„Прогрес“, ООУР ,;Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

40/86-12 5943/2 
од 15 ноември 

1988 година 

Измена на 
кооперантот 

2 BASAMID 
гранулат 

BASF AG., Ludwigshafen-
/Rh, СР Германија, кого во 
Југославија го застапува РО 
„Прогрес“, ООУР„Прогрес-
-Hemotex"IV Робна дирекци-
ја - BASF, Белград 

3449/2 
од 21 мај 1987 

година 

40/86-14 4874/2 
од 30 август 
1988 година 

Измена на 
кооперантот 

3 BUTISAN-S BASF AG., Ludwigshafen-
/Rh, СР Германија, кого во 
Југославија го застапува РО 
„Прогрес“ ООУР„Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

289/2 
од 16 февруари 

1988 година 

56/88-5 6244/2 
од 16 новември 

1988 година 

Измена на 
кооперантот 
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4 KARATHANE-WP Rohm апЗ Haas Italia Ѕ. р. 
А., Милано кого во Југосла-
вија го застапува ,,Commer-
ce" -Љубљана 

6606/2 
од 20 новември 

1986 година 

4/87-25 6457/1 
од 10 ноември 

1988 година 

Измена на 
примената 

5 KARATHANE-EC Rohm and Haas Italia S. p. 
А., Милано, кого во Југосла-
вија го застапува ,,Commer-
ce" - Љубљана 

6605/2 
од 20 ноември 

1986 година 

4/87-24 6458/1 
од 10 ноември 

1988 година 

Измена на 
примената 

6 КА RATH AN Е Rohm and Haas Italia S. p. 
FN-57 А., Милано, кого во Југосла-

вија го застапува ,,Commer-
ce" - Љубљана 

1185/2 
од 3 мај 

1985 година 

34/85-49 6456/1 
од 10 ноември 

1988 година 

Измена на 
примената 

7 KONKER BASF AG., Ludwigshafen- 1340/1 56/88-20 1340/3 Изменана 
/Rh, СР Германија, кого во од 15 февруари , од 16 ноември кооперантот 
Југославија го застапува РО 1988 година 1988 година 
„Прогрес“, ООУР „Прогрес-

. -Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

8 NIMROD ICI Agrochemicals, Fernhurst, 2950/2 34/85-66 7203/2 Измена на 
Англија, кого во Југославија од 29 мај 1985 од 29 декември кооперантот 
го застапува „Охис", ООЗТ година 1988 година 
„Пестициди“ - Скопје 

PALLINAL BASF AG,, Ludwigshafen- 3091/2 
/Rh, СР Германија кого во од 6 мај 
Југославија го застапува РО 1987 година 
„Прогрес“, ООУР „Про,грес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

53/87-29 5542/2 
од 16 ноември 

1988 година 

Измена на 
кооперантот 

10 PALLITOP BASF AG., Ludwigshafen- 1320/1 56/88-28 1320/3 Изменана 
/Rh, СР Германија, кого во од 12 февруари од 1.6 ноември кооперантот 
Југославија го застапува РО 1988 година 1988 година 
„Прогрес“, ООУР „Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

И POL VRAM BASF AG., Ludwigshafen- 4445/2 4/87-45 5540/2 Изменана 
COMBI /Rh, СР Германија, кого во , од 18 јули од 16 ноември кооперантот 

Југославија го застапува РО 1986 година 1988 година 
„Прогрес“, ООУР „Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград t 

12 RONILAN BASF AG., Ludwigshafen-
/Rh, СР Германија, кого во 
Југославија го застапуваРО 
„Прогрес“, ООУР „Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

976/2 
од 18 април 
1986 година 

40/86-82 5541/2 
од 16 ноември 

1988 година 

Измена на 
кооперантрт 

13 RONILAN-FL BASF AG., Ludwigshafeh-
/Rh, СР Германија, кого во 
Југославија го застапува РО 
„Прогрес“, ООУР „Прогрес-
-Hemotex", IV Робна дирек-
ција - BASF, Белград 

1016/4 
од 31 јануари 
1984 година 

27/84-43 5539/2 
од 16 ноември 

1988 година 

Измена на 
кооперантот 

Бр. 218/1 
9 јануари 1989 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Томе Кузмановски, с. р. 
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60. 
Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата 

земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ 1 

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јули до 31 декември 1988 година престанал“е да важат до-
зволите за пуштање во внатрешен промет на следните соедства за заштита на растенијата: 

Реден 
број Назив на средствотс ) Назив на производителот 

Дозволата за пуштање во 
внатрешен промет ја издал 

Сојузниот комитет за 
земјоделство со решение 

број 

Број на решението на 
Сојузниот комитет за 

земјоделство за престанок на 
важењето на дозволата 

1 2 3 4 5 

1 AEROSOL 
5 0 - M F 

Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За-
штита биља“ - Шабац 

1819/2 
од 13 мај 1983 година 

5446/2 
од 19 декември 1988 

година 

2 AEROSOL 
DDT-10% 

Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

7575/1 
од 1 октомври 1982 

година 

6464/1 
од 10 ноември 1988 

/ година 

3 BENAZALOX Agrolinz AG., Linz, Австрија, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика -
Руше 

873/1 
од 4 февруари 1982 

година 

6450/1 
од 10 ноември 1988 

година 

4 CIDIAL 50-L Montedison Ѕ.А., Милано, Италија, кого 
во Југославија го застапува Хемијски 
комбинат „Сћготоѕ", РО „Chromos-За-
штита биља“ - Загреб 

457/2 
од 7 април 1982 година 

6446/1 
од 10 ноември 1988 

година 

5 CUPRAFLOW Металуршка-кемична индустрија 
„Цинкарна" - Целје 

991/1 
од 9 февруари 1982 

година 

6459/1 
од 10 ноември 1988 

година 

6 CURZATE Du Pont Conoco Technologies S.A., Pariz, 
Франција, кого во Југославија го Застапу-
ва СОУР „Агровојводина", РО „Интер-
ни“, ООУР „Комерцсервис-Интерсер-
вис" - Нови Сад 

1042/1 
од И февруари 1982 

година 

6451/1 
од 10 ноември 1988 

година 

7 DD-soil fumigant Shell International Company, Лондон, Ан-
глија, кого во Југославија го застапува 
РО „Астра", ООУР Заступање иноземних 
фирми - Загреб 

434/2 
од 2 март 1982 година 

6455/1 
од 10 ноември 1988 

година 

8 DIKOFOL 20-EC Хемијава индустрија „Зорка“, ООУР 
„Зорка-АТХ и киселине“ - Суботица 

945/4 
од 25 август 1982 година 

6460/1 
од 10 ноември 1988 

година 

9 DIKOFOL E-20 Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

5311/2 
од 19 октомври 1983 

година 

5548/2 
од 19 декември 1988 

година 

10 DU PONT 
LIMURON 

Du Pont Ccnoco Technologies, S.A., Па-
риз, Франција, кого во Југославија го за-
стапува СОУР „Агровојводина", РО „Ин-
терни“, ООУР „Комерцсервис-Интер-
серзис" - Нови Сад 

3777/2 
од 23 септември 1982 

година 

6452/1 
од 10 ноември 1988 

година 

П FQSDRIN'IO% , 
WSC 

Shell International Company, Лондон, Ан-
глија, кого во Југославија го застапува 
РО „Астра", ООУР Заступство инозем-
них фирми - Загреб 

1797/2 
од 1 април 1982 година 

6454/1 
од 10 ноември 1988 

година 

12 GRAMISAN S-50 Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За-
штита биља“ - Шабан, 

7570/1 
од 1 октомври 1982 

година ' 

6444/1 
од 10 ноември 1988 

година 

13 H E D O N A L - D P Товарна кемичних изделков „Пинус" -
Раче при Марибору 

2462/2 
од 1 април 1982 година 

6465/1 
од 10 ноември 1988 

година 

14 KEROPUR Agrolinz AG,, Linz, Австрија, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика -
Руше 

2722/2 
од 23 септември 1982 

година 

6448/1 
од 10 ноември 1988 

година 
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1 2 - 3 , 4 5 

15 KLORPIKRIN Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

801/1 
од 3 февруари 1982 

година 

6463/1 
од 10 ноември 1988 

година 

16 M-SPECIAL Dr R. Maag, Diseldorf-Zurich, кого во Ју-
гославија го застапува Товарна душика -
Руше 

973/2 
од 6 април 1982 година 

' 6447/1 
од 10 ноември 1988 

година 

17 PROMAT-50 СОУР „Плива“, ООУР „Заштита биља“ 
Калиновица, Загреб 

2454/1 
од 1 април 1982 година 

6461/1 
од 10 ноември 1988 

година 

18 PROMETRIN 
40-FP 

Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За-
штита биља“ - Шабац 

7571/1 
од 1 октомври 1982 

година 

6445/1 
од 10 ноември 1988 

година 

19 RADOCINEB 
Р-10 

Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

5488/2 
од 24 октомври 1983 

год“ина 

4871/2 
од 2 септември 1988 

година 

20 RADOFON 
SL-80 

Кемијска индустрија „Радоња“, ООУР 
„Заштита биља“ - Сисак 

158/1 
од 5 јануари 1982 година 

6462/1 
од 10 ноември 1988 

година 
21 TCA-BASF BASF AG., Ludwigshafen/Rh, СР Герма- 223/2 

нија, кого во Југославија го застапува РО од 1 април 1982 година 
„Прогрес“, ООУР ,,Progres - Hemotex", 
IV Робна дирекција - BASF, Белград 

.6256/1 
од 1 ноември 1988 

година 

22 TIOZIN ULJE Хемијска индустрија „Зорка“, РО „За-
штита биља“ - Шабац 

3587/2 
од 23 септември 1982 

година 

6467/1 
од 10 ноември 1988 

година 
23 ZOLONE Р-4 Rhone Poulenc Agrochemie, Лион, Фран-

ција, кого во Југославија го застапува 
Хемијски комбинат ,,Chromos", РО 
„Chromos-Заштита биља“, Загреб 

161/1 
од 5 јануари 1982 година 

6453/1 
од 10 ноември 1988 

година 

Бр. 219/1 
9 јануари 1989 година 
Белград 

61. 
Врз основа на член бб став 1, во врска со член 65 став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
7/85 и 74/87), Собранието на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕ-

TO НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

1. Старосната, инвалидската и семејната пензија се 
усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи 
на активните воени лица така што од 1 јануари 1989 годи-
на се зголемуваат за процентот за кој се зголемени лични-
те доходи на активните воени лица во соодветен чин од-
носно класа. 

2. Основ за усогласување на пензиите од точка 1 на 
оваа одлука е износот на старосната, инвалидската и се-
мејната пензија во декември 1988 година, односно износот 
на пензијата на 1 јануари 1989 година за пензиите стекна-
ти со тој датум. 

3. Во основот за усогласување на семејната пензија 
според оваа одлука не влегува заштитнот додаток, а пове-
ќе уживатели на семејна пензија по едно решение,“во смис-
ла на оваа одлука, се смета како еден уживател. 

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

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Томе Кузмановски, с. р. 

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

Бр. 3-1 
25 јануари 1989 година 
Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници 

Претседател 
на Претседателството 
генерал-поЛковник во 

пензија, 
Дане Петковски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за привремено регу-
лирање на увозот на определени стоки заради интервенци-
ја на домашниот пазар во 1989 година, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/89 се поткрале грешки, па 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА 
УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ЗАРАДИ ИНТЕР-
ВЕНЦИЈА НА ДОМАШНИОТ ПАЗАР ВО 1989 ГОДИНА 

1) По тарифната ознака 3306.109 се додава по грешка 
испуштениот текст, кој гласи: 
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Тарифен 
број на 
царин-
ската на 

тарифа 

Тарифна 
ознака Наименување 

3307.109 Препарати за бричење, вклу-
чувајќи ги и оние пред и по 
бричење, подготвени за про-
дажба на мало 

3401.11 Сапун и органски површин-
ски активни производи и пре-
парати во форма на ci апчи-
ња, колачиња, леани или об-
ликувани парчиња и хартија, 
вата, филц и неткаени ткае-
нини, импрегнирани или пре-
мачкани со сапун или детер-
генти 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 на оние од 
tap. 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 домаќинството 
8418.30 - Замрзнувачи во форма на сан-

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

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

ството и пералниците, вклучува-
јќи ги и машините што перат и 
сушат, со капацитет на суви 

t алишта до 10 kg 
85.09 Електромеханички апарати за до-

маќинството со вграден електро-
мотор 
- Електрични пегли 

Шпорети 
Телефонски апарати (телефо-
ни), други 
Други радиодифузни прием-
ници, вклучувајќи такви апа-
рати кои, исто така можат да 
примаат радиотелефонија 
или радиотелеграфија, комби-
нирани со апарати за снима-
ње или репродукција на звук 

85.28 Телевизиски приемници (вклучува-
јќи видеомонитори и видеопроек-
тори), комбинирани или некомби-
нирани во исто Куќиште со радио-
приемници или апарати за снима-
ње или репродукција на звук или 
слика 
Ех. 
Телевизиски приемници 

87.03 Патнички автомобили и други мо-
торни возила, главно конструира-
ни за превоз,на лица (освен вози-
лата од тар. број 87.02), вклучува-
јќи и моторни возила за комбини-
ран превоз на лица и стоки (од ти-
пот „караван“, „комби“, итн.) и ав-
томобили за трки 

8703.2 - Други возила со клипни мотори 
и палење со помош на свеќичка, 
освен со ротациони клипни мо-
тори: 

8516.40 
8516.601 
8517.109 

8527.31 

94.03 

8703.21 - - с о зафатнина на цилиндрите 
до 1000 cm3 

8703.211 патнички автомобили, соста-
вени 

8703.22 - - со зафатнина на цидинарите 
над 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 
(дизел или полудизел): 

8703.31 - - с о зафатнина на цилиндрите 
до 1500 cm3: 

8703.311 патнички автомобили, соста-
, . вени 

Друг мебел и негови делови 

3. Интервентниот увоз според одредбите на оваа од-
лука може да се врши за суровините и репродукциониот 
материјал што се користат во производството на стоки за 
широка потрошувачка од следните тарифни броеви на Ца-
ринската тарифа, и тоа: 

Тарифен 
број на 
Царин-
ската та-

рифа 

Тарифна 
ознака 

Наименување 

02.01 

02.02 
02.03 

04.01 

04.02 

Месо говедско, свежо или разладе-
но 
Месо говедско, замрзнато 
Месо свинско, свежо, разладенр 
или замрзнато 
Млеко и павлака, неконцентрира-
ни и без додаден шеќер или други 
материи за загадување; 

0401.10 - Со содржина на маснотија до 1% 
по маса 

0401.309 Друго 
Млеко и павлака, концентрирани 
или со содржина на додаден шеќер 
или други материи за загадува-
ње; 

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

0402.9 - Друго 
0708.20 Грав, (vigna ѕрр., phaseclus ѕро.) 

2) Наместо тарифната ознака: „3502.002" треба да 
стои тарифната ознака: „3503.002". 

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, право-
судство и управа, Белград, 26 јануари 1989 година. 

У К А З И 

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 ФИЛИПИНИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФИЛИ-

ПИНИ 
I 

Се отповикува 
Милош Бељиќ од должноста извонреден и ополно-
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моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Филипини. 

II 
Се назначува 
д-р Зоран Андриќ, досегашен секретар на Републич-

киот совет за меѓународни односи на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска, за извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Филипини. 

) 
III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-
врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 23 
23 декември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Дкздаревнќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 71 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85), 
Уставниот суд на Југославија, на 1 посебна седница-
одржана на 11 јануари 1989 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА УСТАВНИОТ 

СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се именува Крцун Драговиќ, дипломиран правник од 

Белград, за секретар на Уставниот суд на Југославија. 

Су бр. 27/1 
12 јануари 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

д-р Бранислав Ивановиќ, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 

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 МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА 

I 
Се отповикува 
Анте Скатаретико од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Малта со седиште 
во Рим. 

II 
Се назначува 
Душан Штрбац, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Италија, за инвонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Малта, со седиште во Рим. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 24 
23 декември 1988 година 
Белград 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

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

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Церјак Ивана Станислав, Коцон Вендела Јоже, Коро-

шец Иван Томо, Почивашек Гвидо Јоже, Шкрјанец Ладо 
Ладо, Земљарич Јанез Јанез, Жунко Иван Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Бобински Петра Милан, Толар Јернеј Павел, Живич 
Јоже Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА' 

Авшич Франц Јоже, Блажич Мохор Кристјан, Чижек 
Антон Рајко, Чупковић Данило Радослав, Грегор Мартин 
Цирил, Грегорич Антон Бранко, Хабич Петар Јанез, Ипа-
вец Антон Антон, Иршич Антон Антон, Јанежич Јоже 
Јоже, Јурјевич Антон Антон, Коцијан Јосип Берислав, Ку-
харич-Махковец Алберт Антон Пиа, Лесковшек Франц 
Јоже, Маркраб Јоже Славко, Масловар Трипо Лука, Мо-
диц Антона Стане, Нагоде Јакоба Јакоб, Паурич Јожефа 
Јакоб, Пергер Иван Иван, Поличар Франц Ивана, Пред-
лог Томаж Силво, Сиранко-Каффон Емил Ана, Соботкие-
виц Марцел Драгутин, Сплишал Јоже Славко, Шади Алој-
за Антон, Шијанец Фридерика Јанез, Шоштарич Јосип Ан-
тун, Штрумбн Алојз Алојз, Трајбарич Мартин Штефан, 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревнќ, с. р. 
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Трампуж Франц Цветко, Водник Алберта Алберт, Вршич 
Ивана Иван, Зоре Јоже Јоже; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Братож Доминик Емил, Чонч Алберт Дамијан, Јоган-
-Демшич Рудолф Матилда, Кири Јанез Андреј; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на зем,јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анчин-Долничар-Павлетич Јулиј Невенка, Борштнар 
Франц Марко, Бурја Андреј Андреј, Доброволец Антена 
Антон, Дробнич Фелихса Владимир, Фортич-Бартол Ан-
тон Владимира, Етичар Ивана Штефан, Газдаг Вендела 
Франц, Реч Винценц Иван, Голнар Мартин Франчишек, 
Гологранц Франц Алојз, Гсслман-Матличар Јакоб Мари-
ја, Хабулин Иван Антон, Хазабент Франц Андреј, Хер-
ман-Оркик Франц Елизабета, Хотко Франц Антон, Јелен-
ко Антена Антон, Јеромен Иван Стане Јесеник Алојз 
Франц, Јеше Антона Винпенц, Јевшник-Буковец Антон 
Нина, Јуркас Јоже Јоже, Јуркович Андреј Андреј, Калох 
Јоже Јоже, Касагич Драгољуб Драго, Кованец Алојза Ан-
тон, Крајнц Антона Марјан, Дранер Франц Јоже, Крчмар 
Јакоб Стјепан, Ленасси Рудолфа Рудолф, Мајценович Ште-
фана Јоже, Мајно рич Фрањо Владимир, Мулц-Пуркат 
Јожета Терезија, Нанут Јанка Карло, Ограјеншек Франц 
Јоже, Павлович Војислав Љубо, Плајншек Макс Петер, 
Поцајт Ал еј за Данило, Рачић-Ш:̂ фт Иван Ерика, Радано-
вич Јосип Јоже, Ројник-Цвикл Мартин Иванка, Роказец 
Иван Михаел, Росенстеин-Фендре Франц Силва, С поле-
нак-Јеровшек Франц Франчишка, Стопиншек-Шепец Ед-
вар Наталија, Шегел Јоже Алојз, Шкербец Антона Фран-
чишка, Box Франц Конрад, Волавшек-Репник Алојз Људ-
мила, Хадар Франца Франц, Жнидаршич-Маролт Алојза 
Ивана; 

- 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 граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Банич Ивана Божидар, Визјак Франц Андреј, Корче 
Карла Данило, Крек Матевжа Томаж, Рутар Матија Ан-
дреј, Шкрабан Ладислав Александар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Амброжич Франц Вера, Бартол-Старе Лео Марија, 

Чизмек-Скубе Иван Бреда, Добник Франц Франц, Гашпа-
рац-Фундак Валент Љубица, Илић Бранка Александар, 
Клеманц Мартин Виљем, Лорбер Алберта Јоже, Иетрин-

. -Герл Стане Хелена, Пишкур Радо Боштјан, Радић Петар 
Чедо, Решета Стане Душан, Ротх-Жигон Милан Емил 
Богдана, Светек-Долар Емил Марија, Ширец Алберт Сил-
во, Врачич Хенрик Хенрих; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Блажич Алојз Винко, Филипчић Антон Антон, Гроз-

ник Франца Франц, Хандапович Хасан Ислам, Лапан-Ја-
гонак Рудолф Каролина, Павлич-Јарц Антон Људмила, 
Сеница Франца Станка, Смодиш Франц Франц, Сучевич-
-Хроватич Франца Марија, Тимшич-Штримпф Франц Хе-
лена, Бошњак Матија Фаника, Залетељ Франц Алојз; . 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Летник Јанеза Антон, Ликар Ивана Изток, Штефанец 

Франца Јоже, Војвода Франца Војко, Жнидар Антона Гре-
гор; 

Од САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Баљошевић Живка Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бучинца Имер Ирфане, Карић Јанићија Богољуб, Ка-

ри?! Јакићија Драгомир, Раца Шачир Фахри, Селмани Ха-
лит Брахим, Вујовић Ђуре Милорад, Зечевић Радуна Пе-
тар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Деваја Риза Куртеш; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аксој Али Елма, Булајић-Перовић Милорада Радун-

ка, Дробњак-Башановић Вошка Соња, Феризи Сулејмана 
Ружди, Кадриу Насуф Али, Рогановић Данила Милорад, 
Руди Исмаил Агим; 

Бр. 75 
12 август 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

32. Закон за Југословенскиот регистар на бродови-
те 185 

33. Закон за измени на Законот за прометот на ек-
сплозивни материи 186 

34. Закон за Центарот за регионални активности на 
Програмата на приоритетни акции на Медите-
рански^ акционен план 187 

35. Одлука за формирање на Југословенски одбор 
за подготвување на Деветтата конференција на 
шефовите на државите или владите на неврза-
ните земји 188 

36. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци 189 

37. Одлука за формирање совет за координација за 
подготовките и уредувањето на територијата за 
општонародна одбранбена војна . 190 

38. Одлука за дополненија на Одлуката за опреде-
лување на земјоделските и прехранбените про-
изводи за кои при увозот се плаќа посебна да-
вачка : 190 

39. Одлука за измена на Одлуката за единствената 
класификација на дејностите 191 
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Страна 
40. Решение за давање согласност за отворање Кон-

зулат на Велика Британија во Дубровник 191 
41. Правилник за начинот на утврдувањето на до-
' зволениот износ на приходите на општествено-
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