
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
скн, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 1.900 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

759. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО 
РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за девизното работење, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 6 октомври 1988 година. 

П бр. 816 
6 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

на 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

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

ВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во член 102 на Законот за девизното работење 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85,71/86 и 3/88) по став 
2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат: 

„Девизите примени по основ на ефективно зголеме-
ното девизно штедење не се вклучуваат во дневната девиз-
на позиција на овластената банка за работи со странство, 
како ни во најмалиот односно најголемиот износ на деви-
зи што тие банки можат да го држат на сметките во стран-
ство. 

Под ефективно зголемено девизно штедење, во смис-
ла на став 3 од овој член, се подразбира разликата помеѓу 
износот на положените девизи на девизните сметки или на 
девизните штедни влогови и подигнатиот износ на девизи 
од девизните сметки и девизните штедни влогови." 

Досегашните ст. 3 до 8 стануваат ст. 5 до 10. 

Член 2 
Член 103 се менува и гласи: 
„Банката овластена за работи со странство девизните 

средства од член 71 на овој закон примени по основ на 
ефективното зголемување на девизното штедење, како и 
девизните средства од член 72 на овој закон може да ги 
држи на сметки во странство, да ги продаде на Народната 
банка на Југославија или на единствениот девизен пазар 
со право на реоткуп по курсот на денот на купувањето на 
девизите, односно може да ги, продаде на термин." 

Член 3 
Во член 193 став 1 зборовите: „31 декември 1985" се 

заменуваат со зборовите: „до денот на влегувањето на 
овој закон во сила", а зборовите: „го пропишува Сојузни-
от извршен совет на предлог од Народната банка на Југо-
славија" се заменуваат со зборовите: „се утврдува со посе-
бен сојузен закон". 

Се додава нов став 2 кој гласи: 
„До донесувањето на сојузниот закон од став I на 

овој член, а најдоцна до 31 јануари 1989 година, ќе се при-
менува прописот на Сојузниот извршен совет со кој ќе се 
утврдат условите и начинот на враќање на кредитите што 
ги користеле овластените банки по основ на девизите на 
граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија 
до денот на влегувањето на овој закон во сила и на враќа-
њето на девизите на граѓаните од депозит на граѓаните кај 
Народната банка на Југославија до денот на влегувањето 
на овој закон во сила." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

760. 
Врз основа на член 288 точка 4, и во врска со член 315 

точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Соборот на републи-
ките и покраините од 29 јули 1988 година и на седницата 
на Сојузниот собор од 3 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 
За член на Советот на федерацијата се избира Франце 

Полит. 

АС бр. 503 
3 октомври 1988 година 
Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор; 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

761. 
Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, а во врска 
со член 315 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на 
предлог од Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на седницата на Соборот 
на републиките и покраините од 29 јули 1988 година и на 
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седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1988 година, 
донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
За судија на Уставниот суд на Југославија се избира 

д-р Омер Ибрахимагиќ, професор на Факултетот за поли-
тички науки во Сараево. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 496 
3>октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

и покраините, Стјепан Новаковиќ, е. р. 
Абаз Казази, е. р. 

762. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1,3 

и 5 и член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а во 
врска со член 4 од Законот за покритие на курсните разли-
ки по определени странски кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/86, 31/87, 49/87 и 3/88), Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 6 октомври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за претсметката на приходите и рас-
ходите на купените разлики по определени странски кре-
дити за 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/88), 
во точка 1 став 1 бројот: „402" се заменува со бројот: 
„1,017". 

Во став 2 одредба под 2 бројот: „55,8" се заменува со 
бројот: „96,0", а во одредбата под 3 бројот: „168,0" со бро-
јот: „742,8". 

2. Во точка 2 став 1 бројот: „402" се заменува со бро-
јот: „1.017". 

Во став 2 одредба под 1 бројот: „198" се заменува со 
бројот: „377", а во одредбата под 2 бројот: „84" - со бро-
јот: „160". 

Во став 2 се додава нова одредба под 5, која гласи: 
„5) покритие на ненамирените обврски од 1987 годи-

на 360 милијарди динари". 
3. Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 524 
6 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 
Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

763. 
Врз основа на член 23 од Законот >за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
ртл*ттѓ»и глпот ггогтлг"«^ 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НА НАЈВИСО-

КИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво 
на цените и на највисоките цени за определени производи 
и услуги („Службени лист на СФРЈ", бр. 34/88) во точка 1 
во табелата, гранката 0121 Производство на градежен ма-
теријал, групата 01212 подгрупата 012120 Производство 
на цемент: сите производи, групата 01214 Производство 
на градежни префабрикати и битуменски производи, под-
групата 012141 Производство на азбестно-цементни про-
изводи: сите производи и под групата 012142 Производ-
ство на префабрикувани градежни елементи: сите произ-
води, се бришат. 

2. Точка 8 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 370 
5 октомври*1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

764. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на 

општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1989 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои произведу-

ваат волна сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители (во натамошниот текст: произво-
дителите) во 1989 година им се обезбедуваат заштитни це-
ни за волна, и тоа за: 

Дин/к§ 

1) волна мерино од екстра класа 11687,60 
2) волна мерино од I класа 9821,50 
3) волна полумерино 1а класа 9134,00 
4) волна полумерино 16 класа 6482,20 
5) волна цигаја од На класа 6089,30 
6) волна цигаја од По класа 5598,30 
7) волна руда праменка од Ша класа 4881,30 
8) волна руда праменка од Шб класа 4773,30 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 

количините волна што производителите ќе ги договорат 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените на волната стрижена од јагниња (јарина) се 
пониски за 10% од цените на волната од иста класа од точ-
ка 1 на оваа одлука. 

Цените на волната во боја се пониски за 15% од цена-
та на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на бела табачка волна се пониски за 30% од 
цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа Одлука, 
а цените на табачка волна во боја, шарена - за 40% од со-
одветната цена за рунска волна, ако поради симнувањето 
со хемиски средства волната не4 е битно оштетена. Ако 
оштетувањето е поголемо, купувачот и производителот ги 
утврдуваат цените спогодбено, сразмерно на оштетување-
то. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и 
се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југо-
словенскиот стандард Ј1ЈЅ Е.В1.012 од Правилникот за ју-
гословенските стандарди за волна и волнена чешлана лен-
та (чешланец) („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/83). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко натоварено во вагон, брод или друго превозно 
средство во местото на продавачот - по избор на купува-
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 366 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

765. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на кокс можат своите цени на коксот, 
што се формирани и применети во согласност со Одлука-
та за определување на највисокото ниво на цените за опре-
делени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/88), да 
ги зголемат до 46,2%. 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на огноотпорен материјал можат цените 
на огноотпорниот материјал, што се формирани и приме-
нети во согласност со Одлуката за определување на најви-
сокото ниво наивните за определени производи, да ги зго-
лемат до 30%. 

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

Е. п. бр. 368 
5 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

766. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И НА 

ЖЕЛЕЗНАТА РУДА 
1. Организациите на здружен труд од гранка 0107 

Црна металурѓија ги формираат ценете на своите произ-
води во согласност со цените на светскиот пазар. 

Под цени на светскиот пазар од став 1 на оваа точка 
се подразбираат странските домицилни цени (базни цени 
и доплати) во CP Германија пресметани по средниот курс 
на германската марка на денот на формирањето на цени-
те, а за феро-легури - цените објавени во публикацијата 
METAL BULLETIN-PUBLISHED BY METALBULLETIN 
JOURNALS LTD - LONDON (HOLDING COMPANY 
METAL BULLETIN PLC), пресметани во динари по сред-
ниот курс на САД долар на денот на формирањето на це-
ните. 

2. Процентите за промена на цените на производите 
од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на раз-
ликата меѓу домашните производителски цени и 80% од 
странските домицилни цени (базни цени и доплати) во CP 
Германија за претставниците по групи производи, и тоа: 

1) аголник, JUS С.0000 (DIN St 33) 50 х 50 х 5 mm 
2) носачи, JUS С 0371 - NP (DIN USt 37-2) 0 100, до-

лги над 8 m 
3) железнички шини, JUS C.k. 1.021 Ѕ. 49 (DIN §.49) 

4) прибор за шини (колосечен прибор), JUS Р.В.1.150 
(DIN F1 41/49) 

5) бетонски челик, JUS С. 0551 (DIN BSt 420 Ѕ) 0 8 
mm 

6) валана жица, JUS 2. 10 N (DIN D-10-12), 0 10 mm 
7) прачковиден валан челик, JUS С. 0000 (DIN St 33), 

0 30 mm 
8) дебели и средни лимови 
конструкциони лимови, JUS С-Во 500, С. 0361 (DIN 

17.100, RSt 37-2); 
- 5 х 1500 х 6000 mm 
- 30 х 2000 х 6000 mm 
9) танки топловалани и ладновалани лимови ладно-

валани лимови, JUS С В 4. 016 С.0146 NP 3 (DIN 1623, St. 
12.03), 1 х 1000 х 2000 mm 

10) поцинкуван лим, JUS С. В4. 025, С. Zn 03 (DIN 
17162, St 037) 1,0 х 1000 х 2000 mm 

11) топловалана лента - конструктивен челик, JUS 
С-В0.500, С0361 (DIN 17100, RSt 37.02), 5 х 1000 х L mm 

12) ладновалани ленти, JUS С.0147 N НТ 30 (DIN St 3 
U LG), 3,0 х 280 mm 

13) бел лим, JUS С. 0148 SU Р 3 LB НТ 30 (ладновала-
на лента DIN St 4. RR), 030 х 275 mm и повеќе 

14) благородно јагленичен челик, СК 67, JUS С 1735; 
(DIN W Nr. 1231) 0 30 mm 

15) благородно нисколегиран прачковиден челик, 100 
Cr G,JUS С.4144 (DIN W Nr 2067), 0 30 mm 

16) благородно високо легиран прачковиден алатен 
челик, JUS С. 4751 (DIN W Ne. 2343), 0 19 mm 

17) безрабни цевки (конструкциски TV), JUS С В5. 
221,С. 1212 (DIN 2448/150), 21,3 х 2,9 mm 

18) безрабни цевки топловалани, котелски, JUS 
С.В5.221 Kot/DLV, С 1214/1 (DIN 2448/17 175), 21,3 х 2,9 
mm 

19) рабни цевки, црни, мазни, JUS С. В5.250 (DIN 
2440/244/1), 1/2" 

20) рабни цевки повикувани, мазни JUS С. В5. 225 
(DIN 2420/244/1), 1/2" 

21) рабни цевки конструкциони JUS С. В5. 025.150 
(DIN 2458/150), 35,7 х 2,3 mm. 

3. Странските домицилни цени се утврдуваат врз ос-
нова на следните извори, и тоа: 

1) за масовни челици - од ценовникот на PREISLISTE 
THYSSEN AG Дуисбург; 

2) за ладновалани ленти и благородни челици - од це-
новникот на PREISLISTE KRUPP STAHL AG; 

3) за цевки - од ценовникот на WERKSPREIS-LISTE 
MANNESMANN ROHRENVERKE. 

4. Цените за валани бандажи, тркала и оскени склопо-
ви се коригираат со процентот на корекција на цените на 
железничките ЈНИНИ, а цените за шини водилки - со про-
центот на корекција на цените на носачите. 

Цените за влечена жица со обичен квалитет се кори-
гираат со процентот на корекција на цените за валана 
жица: 

Цените за ковани полуфабрикати-прачкасти, влечени, 
лупени, брусени и ковани челици се коригираат со процен-
тот на корекција на цените за прачкасти валани челици со 
масовен квалитет. 

Цените на безрабните цевки за индустријата, на нафта 
се коригираат со просечниот процент на промена на цени-
те на другите безрабни цевки. 

Цените на ладно обликуваните профили се коригира-
ат со просечниот процент на промена на цените на рабни-
те цевки. 

Ценита за сите благородни челици во асортиманот 
на квалитетно нисколегирани, благородно-јагленични, 
благородно-нисколегирани, благородно-високолегирани 
челици, се коригираат со процентот на промена на базни-
те цени на прачкастите челици по претставници. 

Цените на белото и сивото леарско железо и на че-
личните одливки се коригираат со просечните стапки на 
корекција на цените на готовите челични производи опфа-
тени во подгрупата 010713 Производство на валан, влечен 
и кован челик. 

Цените на пластифицираните лимови се коригираат 
со процентот на промена на цените на поцинкуваниот 
лим. 

Цените на дебелите лимови со кватростан се кориги-
раат со процентот на промена на цените на дебелите и 
средните лимови. 

Цените на безрабните цевки, гасни, ладновлечени, 
конструкциони цевки, цевни лакови и др., се коригираат 
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со просечниот процент на промена на цените на безрабни-
те цевки, топловалани конструкциски. 

Цените на безрабните цевки за индустријата на на-
фта, ладновлечени, котелски, геолошки, ладно валани и 
др. се коригираат со просечниот процент на промена на 
цените на безрабните цевки топловалани - котелски. 

Цените на рабните цевки, прецизни (тркалезни, квад-
ратни, правоаголни) се коригираат со просечниот процент 
на промена на цените на рабните цевки, црни. 

Цените на рабните цевки, прецизни ладновлечни, гра-
дежни и ладно обликувани профили и др., се коригираат 
со просечниот процент на промена на цените на рабните 
цевки конструкциски. 

5. Цените на производите од гранката 0106 - Произ-
водство на железна руда се коригираат со просечниот про-
цент на промена на цените на готовите челични произво-
ди опфатени во подгрупата 010713 - Производство на ва-
лан, влечен и кован челик. 

6. Цените формирани врз основа на оваа одлука 
важат како производителски, франко натоварено во пре-
возно средство. 

Ако движењето на цените на основните суровини 
(железна руда, железо, челичен отпадок и феролегури), ог-
ноотпорни материјали, енергија, вклучувајќи кокс и тран-
спорт, во тековниот период влијае врз растежот на цените 
на челикот повеќе од 10%, за ТОЈ ИЗНОС ќе се изврши корек-
ција на цените на проиводите на црната металургија, со 
тоа што да се земе предвид при првото усогласување на 
цените на црната металургија во наредното тримесечје. 

7. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука 
ќе се формираат така што со тримесечните промени на це-
ните во наредните пет промени да се достигне 80% од 
странската домицилна цена, а за феро-легурите - 80% од 
цените објавени во публикацијата METAL BULLETIN -
PUBLISHED BY METALBULLETIN JOURNALS LTD -
LONDON (HOLDING COMPANY METAL BULLETIN 
PLC). 

8. При секоја промена на цените според одредбите на 
оваа одлука организациите на здружен труд што се зани-
маваат со производство на железна руда и на производи 
на црната металургија се должни на Сојузниот завод за 
цени да му ги достават податоците што биле основ за про-
мена на тие цени. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на точка 1 на Одлуката 
за определување на највисокото ниво на цените и на најви-
соките цени за определени производи и услуги („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/88), во табелата во делот кој се од-
несува на гранката 0107 Црна металургија, одредбите на 
точка 1 од Одлуката за давање согласност на цените на оп-
ределени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88) 
во табелата во делот кој се однесува на гранката 0106 и 
Одлуката за определување на највисокото ниво на цените 
на производите на црната металургија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/88). 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 371 
5 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

767. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД 

РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат суров памук сами или во кооперација со индивидуал-
ни земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производителите) за суров памук од родот на 1989 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) I класа, со просечен рандман 31 3198,00 
2) II класа, со просечен рандман 30 2686,00 
3) III класа, со просечен рандман 30 2558,40 
4) IV класа, со просечен рандман 28 2462,50 
Цените од став 1 на оваа »точка1 ќе се применуваат 

врз количините на суров памук од родот на 1989 година 
што производителите ќе ги договорат во согласност со од-
редбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко откупно место на производителот, а важат за су-
ров памук со 8,5% влага. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 358 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпреседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

768. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во ко-
операција со индивидуални земјоделски производители 
(во натамошниот текст: производители) за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1989 година им се обезбе-
дуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) сончоглед 1625,00 
2) соја 1625,00 
3) маслодајна репка 1560,00 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз 

количините на сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1989 година што производителите ќе ги договорат 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за: 
1) сончоглед што содржи 40% масло, 11% влага и 3% 

нечистотија; 
2) соја што содржи 13% влага и 2% нечистотија; 
3) маслодајна репка што содржи 7% влага и 2% нечис-

тотија. 
За сончоглед, за секој процент на содржина на масло 

над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува или намалува за 40,625 динари по еден килограм. 

За секој процент влага над или под 11% и за секој про-
цент нечистотија над или под 3% за сончоглед, за секој 
процент влага над или под 13% и за секој процент нечисто-
тија над или под 2% за соја и за секој процент влага над 
или под 7% и за секој процент нечистотија над или под 2% 
за маслодајна репка, цените се зголемуваат или намалува-
ат за 1% во однос на цените од точка 1 на оваа одлука по 
еден килограм сончоглед, соја и маслодајна репка. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко магазин, вагон, шлеп или друго превозно средство 
во местото на продавачот, по избор на купувачот. 

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

Е. п. бр. 359 
30 септември 1988 година 
.Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 
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769. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата ria републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 

НА 1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат пченица сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители, како и на индивидуалните 
земјоделски производители што пченицата ја продаваат 
преку организациите на здружен труд (во натамошниот 
текст: производителите) за пченицата од родот на 1989 го-
дина им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченица од I класа 650,00 
2) пченица од И класа 572,00 
3) пченица од III класа 520,00 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз 

количините на пченица од родот на 1989 година што про-
изводителите ќе ги договорат во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин на железничка станица на производите-
лот или франко магазин на мелница во местото на произ-
водителот за производителите што се занимаваат со про-
изводство на пченица сами или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители - по избор на купува- * 
чот, а за индивидуалните земјоделски производители -
франко магазин на организацијата на здружен труд на ко-
ја и ја продаваат пченицата. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченица 
зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, 
употреблива за човечка исхрана, незаразена со пченични 
болести и штетници, со 76 Kg хектолитарска маса, со 2% 
уродица и нечистотија и со 13% влага, и тоа за пченица: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови протеи-
ни и седиментациона вредност најмалку 40; 

2) II класа - ако содржи најмалку 11,5% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 30%; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% сурови проте-
ини и седиментациона вредност најмалку 18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на 
уродица, нечистотија или влага од процентот што е пред-
виден во точка 3 на оваа одлука, заштитната цена за про-
центот на уродица, нечистотија или влага ќе се намали од-
носно зголеми за ист процент. Кршените зрна помали од 
половина се сметаат како уродица. 

Ако пченицата има поголема или помала хектоЛи-
тарска маса од хектолитарската маса што е предвидена во 
точка 3 на оваа одлука, заштитната цена ќе се зголеми од-
носно намали за 0,5% за секој килограм, над или под пред-
видената хектолитарска маса. Дропките се земаат пред-
вид. Ако пченицата има хектолитарска маса поголема од 
80 kg, ќе се смета дека има хектолитарска маса од 80 kg. 

За пченица која има процент на влага поголем од 
14%, цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен 
помеѓу производителот и купувачот. 

За гламносаност на пченицата во поголем степен и за 
замачканост и запаленост на пченицата, цената ќе се нама-
ли до 5%. 

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

Е. п. бр. 361 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

770. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
„СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со из-
вршните совети на собранијата на републиките и из-
вршните совети на собранијата на автономните покраини, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат оризова арпа сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) за оризова арпа од родот на 1989 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1)1 класа 1540,50 
2) II класа 1455,80 
3) III класа 1401,90 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз 

количините на оризова арпа што производителите ќе ги 
договорат во согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин на железничката станица на производите-
лот или франко магазин на мелница - по избор на купува-
чот, и тоа за оризова арпа потполно зрела, здрава, без де-
фектни и оштетени зрна, незарезена со болести или штет-
ници, од следниот квалитет: 

1) за I класа - од иста сорта, со најмногу 3% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

2) за II класа - од иста сорта, со најмногу 15% црвени 
зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага; 

3) за III класа - од разни сорти, со повеќе од 15% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 15% влага. 

3. Ако оризовата арпа има процент на примеси и не-
чистотија или влага поголем од процентот од точка 2 на 
оваа одлука, цените за секој поголем односно помал про-
цент на примеси и нечистотија или влага, ќе се намалат 
односно зголемат за ист процент. Дропките се земаат 
предвид. 

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

Е. п. бр. 363 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

771. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на 

општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РО-

ДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) им се обезбедува за шеќерната репка од 
родот на 1989 година заштитна цена од 162,50 динари за 
еден килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз 
количините на шеќерната репка од родот на 1989 година 
што производителите ќе ги договорат во согласност со од-
редбите на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна 
репка со дигестија од 15,5%. За секој процент на дигестија 
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поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на оваа од-
лука се зголемува односно намалува за 10,48280 динари за 
еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста ше-
ќерна репка по одбивањето на масата на туѓи примеси, 
земја и неисправно отсечени глави, лисја, жилички и опае* 
чиња франко натоварна станица во местото на производи-
телот - според изборот на купувачот, покрај железничка, 
бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, под-
готвена за натовар во превозно средство. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 364 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

772. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот за оп-

штествената контрола на цените (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1989 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат млеко сами или во кооперација со индивидуални про-
изводители (во натамошниот текст: производителите) им 
се обезбедува заштитна цена во износ од 270,80 динари по 
единица млечна маст, франко собирно место на продава-
чот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд која договара и ор-
ганизира производство на млеко во кооперација со инди-
видуални производители ќе го презема од индивидуални-
те производители млекото произведено во таа коопераци-
ја по цената од став 1 на оваа точка, франко собирно мес-
то на таа организација, лактофриз или подвижна цистер-
на. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на ко-
личината млеко што производителите ќе ја договорат во 
согласност со одредбите на оваа одлука. 

Купувањето на млеко ќе се договара и ќе се плаќа по 
цената од точка 1 на оваа одлука која важи за кравјо мле-
ко кое содржи 3,6% млечна маст и за овчо млеко кое 
содржи 6% млечна маст. 

Ако млекото содржи поголем или помал процент 
млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената 
сразмерно се зголемува или се намалува, со тоа што за 
кравјо млеко се признаваат најмногу 4,2% млечна маст, а 
за овчо млеко најмногу 8,5% млечна маст. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на 
кравјо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува 
следните услови: 

1) да има најмалку 8,5 сува материја без маст; 
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точка-

та на мрзнење која не смее да биде поголема од -0,53 °С, 
или индексот на рефракција да не е помал од 1,3420 или 
бројот на рефракцијата да не е помал од 39; 

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6° сметај-
ќи по Сокслет-Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку два часа сметајќи по оригиналниот 
метод на Орли Јенсен (со таблетки со стандардна количи-
на на метиленсќо синило); 

5) да има најмалку 3,2% млечна маст; 
6) да не е произведено од крави лекувани со арсен, 

жива или со други лекови, што преминуваат во млекото за 
време на лекуваното и за време до пет дана по лекување-
то. 

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ов-
чо млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува след-
ните услови: 

1) да има најмалку 10,5 сува материја без маст; 

2) степенот на киселост да не е поголем од 12% смета-
јќи по Сокслет-Хенкел; 

3) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригинални-
от метод на Орли Јенсен (со таблетки со стандардна коли-
чина на метиленско синило); 

4) да има најмалку 6% млечна маст; 
5) да не е произведено од овци лекувани со арсен, 

жива или со други лекови, што пременуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то; 

6) да не содржи антибиотици и средства за миење; 
7) непосредно по молзењето да е оладено под 8 °С. 
4. За кравјо млеко кое содржи повеќе од 4,2% млечна 

маст, цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% млеч-
на маст. 

За овчо млеко кое содржи повеќе од 8,5% млечна 
маст, цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млеч-
на маст. 

5. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјо 
млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст, ниту за 
овчо млеко кое содржи помалку од 6% млечна маст. 

6. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното 
место од точка 1 на оваа одлука. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1989 година. 
Е. п. бр. 357 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојзен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич. е. р. 

773. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на 

општествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД РОДОТ НА 

1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд кои произведу-

ваат пченка сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводители) за пченката од родот на 1989 година им се 
обезбедува заштитна цена од 585,00 динари за еден кило-
грам. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на ко-
личините пченка од родот на 1989 година што производи-
телите ќе ги договорат во согласност со одредбите на оваа 
одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин мелница за производителите кои се 
занимаваат со производство на пченка сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители - по 
избор на купувачот, и тоа за пченка зрела, здрава, без зна-
ци на мувла и без туѓ вкус и мирис, употреблива за човеч-
ка исхрана, односно за добиточна храна, незаразена со 
житни болести и штетници, квалитет во зрното - со 14% 
влага, до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% крше-
ни зрна. Процентот на кршени зрна се утврдува со реше-
тање низ сито чии отвори имаат пречник од 5 т т . 

3. Ако пченката има поголем или помал процент на 
вгала од процентот што е предвиден во точка 2 на оваа од-
лука, заштитната цена ќе се намали за процентот на влага, 
под или над предвидениот процент односно ќе се зголеми 
за истиот процент. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има процент на влага поголем од 14,5% 
цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошо-
ците на сушењето се утврдуваат со договорот склучен ме-
ѓу производителот и купувачот. 

Ако пченката има процент на дефектни зрна и други 
примеси поголем од 2% цената, ќе се намали сразмерно на 
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зголемувањето на процентот на дефектните зрна и на дру-
гите примеси. Дропките се земаат предвид. 

Ако пченката има поголем процент на кршени зрна 
од 4% цената, ќе се намали за процентот на кршените зр-
на, и тоа за 0,25% за секој процент на кршени зрна. 

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

Е. п. бр. 362 
30 септември 1988 година' 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

774. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1989 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат добиток сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводителите) им се обезбедуваат во 1989 година заштит-
ни цени за добитокот за колење, и тоа за: 

Дин/kg 
топла полутана 

А. Свињи 
Свињи од благородни месеста раси и 

нивни мелези со принос на месо од 37%, во 
топли полутини, утврдени врз основа на 
Правилникот за квалитетот на закланите 
свињи и категоризацијата на свинското месо 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/85 - во ната-
мошниот текст: Правилникот) за 1 килограм 6170,90 

Свињи од мрсни раси и нивни мелези со 
принос на месо од 28% во топли полутини ут-
врдени врз основа на Правилникот, за 1 ки-
лограм 4669,80 

Врз основа на заштитните цени и про-
сечниот принос на месо, цената на една мес-
на единица 166,78 

Лесни и тешка свињи од сите раси оце-
нети врз основа на Правилникот, за 1 кило-
грам 5738,90 

Приносот на месо во проценти се ут-
врдува на линијата на колењето врз основа 
на Правилникот спрема табелите: бр. 2, за 
месести свињи и нивни мелези и бр. 4 за 
мрсни свињи и нивни мелези 

Б. Говеда 
1) јуниња - јунешко месо 
Јунешко месо мора да потекнува од 

машки нексастрирани грла кои во моментот 
на колењето не се помлади од шест месеци 
ниту постари од 18 месеци, односно Што не 
изгубиле повеќе од 1 чифт млечни секачи, или 
од женски грла и кастрирани машки грла кои 
во моментот на колењето не се помлади од 
шест месеци ниту постари од 30 месеци, мора 
да ги исполнува следните услови: 

а) екстра класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 180 kg 10,162,10 
б) 1 класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 150 kg 9866,10 
в) II класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку lzO kg 9688,80 

г) надвор од класа Дин/kg 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува помалку од 120 kg 9372,80 
2) говеда постари од 30 месеци-говедско 

месо 
а) I класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 200 kg 7399,60 
б) II класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 150 kg ' 6807,60 
в) III класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 100 kg 6561,00 
г) надвор од класа 
Масата на обработениот труп пред ла-

дење мора да изнесува најмалку 100 kg 6265,00 
В. Овци 
1) згоени јагниња од пет до 12 месеци 

старост што не измениле ни еден млечен заб: 
а) I класа со маса најмалку 20 kg, ран-

дман најмалку 54% 13455,00 
б) II класа со маса најмалку 20 kg, ран-

дман најмалку 50% 12577,50 
2) згоени шилежиња над една до две го-

дини старост што имаат најмногу два посто-
јани заба: 

а) I класа со маса најмалку 25 kg, ран-
дман најмалку 52% 

б) II класа со маса најмалку 25 kg, ран-
дман најмалку 48% 

3) згоени овци и овни над две години 
старост: 

а) I класа до пет години старост со нај-
малку шест постојани заба, маса најмалку 30 
kg, рандман најмалку 50% 

б) И класа, до пет години старост со нај-
малку шест постојани заба, маса нај-
малку 20 kg, рандман најмалку 46% 

Г. Згоени пилиња - бројлери 

11895,00 

11.017,50 

9.750,00 

9.262,50 

Дин/kg 
жива мера 

а) I класа 4355,00 
б)11 класа 4176,45 
2. Цените од точка 1 на оваа одлука ќе се применува-

ат на количините на добиток што ќе ги договорат произ-
водителите во согласност со одредбите на оваа одлука. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден ки-
лограм топли полутини, освен за згоени пилиња - бројле-
ри чија маса и класа се утврдени на линијата на колењето 
најдоцна два часа по колењето. Трошоците за оцена на 
меснатоста и за класификацијата се содржани во цената 
на чинењето на топлите полутини, а најмногу 2,5 промили 
од вредноста на тие полутини. 

4. Транспортните трошоци за добиток, натоварен во 
камион или вагон (по избор на купувачот) паѓаат врз то-
вар на купувачот. 

5. Цените од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на 
квалитетот на добитокот пропишан со: 

1) Правилникот за квалитетот на закланите свињи и 
категоризацијата на свинското месо („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/85, 12/85 и 24/86); 

2) Југословенскиот стандард - Месо од говеда во тру-
пови и полутини за индустриска преработка - JUS 
Е.С 1.022; 

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата 
и овците за колење и гоење RK-E2-3. Изменето и дополне-
то издание („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/69 и 55/69). 

6. Преземање на добиток според квалитетот вршат 
овластени стручни служби. , 

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

Е. п. бр. 365 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. јр. 
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775. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1989 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат тутун сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители (во натамошниот текст: произво-
дителите) за суров тутун од родот на 1989 година им се 
обезбедува заштитна цена во просек од 7.800,00 динари за 
еден килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз 
количините суров тутун од родот на 1989 година што про-
изводителите ќе ги договорат во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите суров тутун што се утврдени 
со Мерилата за класификација на тутунот, што се објаве-
ни како додаток и претставуваат составен дел на Наредба-
та за измени и дополненија на Наредбата за откупните це-
ни на тутунот од родот на 1961 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/61). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 360 
30 септември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

776. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРО-

МЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО 
1. Во Одлуката за начинот на формирањето на цените 

на производите во прометот на големо, доносно на мало 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/88) во точка 1 во табела-
та, гранка 0121 Производство на градежен материјал, гру-
па 01212 подгрупа 012120 Производство на цемент: сите 
производи, група 01214 Производство на градежни пре-
фабрикати и битуменски производи, подгрупа 012141 Про-
изводство на азбестно-цементни производи: сите произво-
ди и подгрупа 012142 Производство на префабрикувани 
градежни елементи: сите производи, се бришат. 

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

Е. п. бр. 369 
5 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 
на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/88) во точка 1 во табелата, гранка 0121 Производство 
на градежен материјал, група 01212 подгрупа 012120 Про-
изводство на цемент: сите производи, група 01214 Произ-
водство на градежни префабрикати и битуменски произво-
ди, подгрупа 012141 Производство на азбестно-цементни 
производи: сите производи и подгрупа 012142 Производ-
ство на префабрикувани градежни елементи: сите произ-
води, се бришат. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 367 
5 октомври 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

778. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

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

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

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

од примарната емисија и на другите побарувања на На-
родната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88 и 54/88), точката 4 се 
менува и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за октомври 1988 година изнесува 13,89% месеч-
но". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ". 
С. бр. 103 
6 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

777. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

779. 
Врз основа на член 22 , член 32 став 1 и член бб став 1 

точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71/86) и врз основа на член 28 став 4 од Законот за вкупни-
от приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр 72/86 
42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ, НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ НА КА-
МАТАТА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОД-

НИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
1. Во Одлуката за начинот на пресметување, наплата 

исплаќање на каматата на Народната банка на Југослави-
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ја, народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
53/88), по точка 3 се додава нова точка За која гласи: 

„За. Дисконтот, односно соодветната конформна 
стапка, во смисла на точка 3 став 1 од оваа одлука, ќе се 
применува и при пресметката на каматата што банките к 
ја плаќаат на Народната банка на Југославија на кредити-
те од примарната емисија примени по основ на депонира-
ното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка 
на Југославија, каматата што Народната банка на Југосла-
вија им ја плаќа на банките по основ на депонираното де-
визно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југо-
славија, врз основа на член 10 од Законот за привремените 
мерки за покритие на курсните разлики каЈ Народната 
банка на Југославија и за пренос врз федерацијата на дел 
од побарувањата по билансот на девизните резерви кај 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/88), како и каматата што банките ја плаќаат 
на кредитите од примарната емисија за кредитирање на 
побарувањата чијашто наплата е одложена во согласност 
со посебен сојузен закон, и тоа почнувајќи од пресметува-
њето на каматата за III тримесечје на 1988 година". 

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

О. бр. 104 
6 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КУПУВАЊЕ НА ОП-
РЕДЕЛЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД СТРАНА НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за купување на определени хартии од 

вредност од страна на Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/83, 66/84, 19/86, 87/87, 
19/88, 37/88 и 55/88), во точка 2 бројот: „30" се заменува 
со бројот: „60". 

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука се однесува 
само на благајничките записи запишани по влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

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

О. бр. 108 
3 октомври 1988 година 
Белград 

782. 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/78 
и 15/80), Советот на гувернерите донесува 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

780. 
Врз основа на член 17, член 64а став 1 точка 3 и член 

бб став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 
71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА 
РАЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
ЦВо Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87, 4/88, 10/88, 29/88 и 38/88), во точка 2, 
ставот 2 се брише. 

Досегашниот став 3 станува став 2. 
2. Првата пресметка на задолжителната резерва спо-

ред одредбите на оваа одлука, банките ќе ја извршат спо-
ред состојбата на средствата на 30 септември 1988 година. 

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

О. бр. 106 
3 октомври 1988 година . 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛА-
ГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ШТО БАНКИТЕ ГИ ЗАПИШУВААТ ВРЗ 

ДОБРОВОЛНА ОСНОВА 
1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 

Народната банка на Југославија што банките ги запишу-
ваат врз доброволна основа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/88, 49/88 и 55/88), во точка 3 став 2 бројот: 
„600.000,000.000" се заменува со бројот: „800.000,000.000". 

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

О. бр. 109 
3 октомври 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

југославија, 
Душан Златковиќ, е. р. 

781. 
Врз основа на член 16 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

783. 
Врз основа на чл. 7 и 65 од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во согласност со точка 2 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и 
паричана политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87, 31/88 и 40/88), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ 
НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ СО 
РАМКИТЕ УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување монетарно-кредитните 

движења да се остваруваат во рамките утврдени со точка 2 
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на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 31/88 и 40/88), основните и здружените банки 
(во натамошниот текст: банките) се должни со својата де-
ловна политика да обезбедат порастот на нивната нето 
домашна актива на 31 октомври 1988 година да изнесува 
најмногу 19% над состојбата искажана во образецот КНЈ-
-БИФО на 31 декември 1987 година. 

2. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
го опфаќа збирот на нето девизната пасива и на вкупните 
депозити на комитентите на банките намалени за депози-
тите на самоуправните интересовни заедници од општес-
твените дејности. 

Нето девизната пасива, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ги опфаќа сите обврски на банките спрема стран-
ство (по основ на земените кредити и по други основи) 
пребиени со побарувањата од странство (девизни резерви, 
дадени кредити и други побарувања). 

Под вкупни депозити на комитентите, во смисла на 
став 1 од оваа точка, се подразбираат депозитните пари, 
другите депозити по видување и сите орочени и ограниче-
нид депозити, како и здружените средства и хартиите од 
вредност и девизните депозити на граѓаните и на стопан-
ството. 

При утврдување на нето домашната актива не се зе-
ма предвид ефектот на промената на курсот на динарот. 

3. Заради остварување на порастот на нето домашна-
та актива на банките утврден со оваа одлука, банките ќе 
преземаат мерки порастот на нивните вкупни пласмани, 
заедно со движењето на другата нето актива, да не го пре-
мине процентот утврден во точка 1 на оваа одлука. 

Пласманите на банките, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се дефинирани во Методологијата на вкупните 
пласмани на банките. 

Другата нето актива ги опфаќа сите позиции од акти-
вата на билансите на банките, надвор од вкупните пласма-
ни на банките од став 2 на оваа точка и надвор од девизни-
те побарувања од странство, намалена за позициите од 
пасивата на билансите, надвор од девизните обврски спре-
ма странство и од вкупните депозити од точка 2 став 3 на 
оваа одлука. 

4. При остварување на порастот на нето домашната 
актива, банките се должни да обезбедат приоритет во кре-
дитирање на намените во земјоделството и извозот, на 
кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини, на кредити-
те за побрз развој на САП Косово и на кредитите за от-
странување на последиците од земјотреси. 

5. Банката што ќе го пречекори утврдениот процент 
на порастот на нето домашната актива од точка 1 на оваа 
одлука ќе се смета за кредитно неспособна, во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86, 30/86 и 10/88), и 
спрема таа банка ќе се преземат пропишаните мерки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банката не ќе се смета за кредитно неспособна ако износот 
на пречекорувањето на нето домашната актива е еднаков 
или помал од порастот на кредитот од точка 4 на оваа од-
лука остварен во периодот од 1 јануари до 31 октомври 
1988 година над 78%, под услов порастот на другите ди-
нарски пласмани во тој период да не преминува 78%. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, 
банката не ќе се смета за кредитно неспособна, односно 
спрема таа банка не ќе се преземаат пропишаните мерки, 
ако на ниво на сите банки во односната република, однос-
но во автономната покраина обезбеди порастот на нето 
домашната актива да се оствари во рамките од точка 1 на 
оваа одлука. 

6. Заради следење и контрола за спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и достават извештај за остваре-
ниот пораст на нето домашната актива, според книговод-
ствената состојба на 31 октомври 1988 година, а најдоцна 
до 12 ноември 1988 година. 

Народните баки на републиките и народните банки 
на автономните покраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за нето домашната 
актива на банките на ниво на републиките, односно на ав-
тономните покраини и по еден примерок од примените 

индивидуални извештаи на банките, во рок од пет дена од 
истекот на рокот за доставување на извештаи на банките 
од став 1 на оваа точка. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат на образецот што ќе го пропише Народна-
та банка на Југославија. 

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

О. бр. 107 
3 октомври 1988 година 
Белгпад ! 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

784. 
Врз основа на член 28а став 7 и член 40а точка 1 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), На-
родната банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОБ-
ВРСКИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРИ-
МАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ОКТОМВРИ 1988 ГОДИНА 

Стапката на ревалоризацијата на обврските и поба-
рувањата од примарната емисија за октомври 1988 година 
изнесува 13,76%. 

С. бр. 14 
5 октомври 1988 година 
Б е л г Р а д Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Душан Златковиќ, е. р. 

785. 
Врз основа на член 40 точ. 1, 5 и 8 и член 93 став 5 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88 и 46/88), Со-
јузниот завод за статистика утврдува и објавува 

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА, ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРО-
ИЗВОДИ И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИ-

ТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи за 
септември 1988 година во однос на декември 1987 година, 
изнесува 1,361. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за септември 1988 година во однос на декем-
ври 1987 година, изнесува 0,100. 

3. Порастот на цените на производителите на индус-
фиски производи во септември, во однос на август 1988 
јод и на, е 15,3%. 

4. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-септември 1988 година 
во однос на просекот на животните трошоци во 1987 годи-
на изнесува 132,1%. 

Бр. 001-3834/1 
3 октомври 1988 година 
Белград 

Заменик на директорот на 
Сојузниот завод за 

статистика, 
м-р Љубомир Кециќ, е. р. 
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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 ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

I 
Се отповикува 
Анте Скатаретико од должноста извонреден и опол-

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

II 
Се назначува 
Душан Штрбац, досегашен помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Италија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
15 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ерјавец-Маролт Франц Милјана, Хелбел Луке, Ште-

фан, Калан-Чернивец Јанез Славка-Станислава, Крижан-
чич Марија Јоже, Мак Марија Алојз, Острушка Антон Ан-
тон, Томаж Јожета Милан, Врховец Јоже Лудвик; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бернард Антона Иво, Махковец Грегор Албин, Тодо-
ровић Војне лав Божидар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бешлић-Подржај Јоже Розалија, Божичек Винка 
Јожеф, Вречко Франца Франце, Бурсач Стојана Никола, 
Чемажар-Ајдишек Мартин Марија, Дрнач-Обершек 
Франц Марија, Душеј Франца Франц, Илец Ивана Антон, 
Краљ Јанез Кристина, Крофл Станислав Едвард, Лесков-
шек Лудвик Матјаж, Лотрич Франца Франц, Огризек-Ви-
дрих Јожета Зора, Павли Конрад Конрад, Печовник Јоже 
Кристл, Пелко Антон Антон, Пелоз Иван Грабијел, Пет-
ров Марија Франц, Прапротник-Лутершмид Марија 
Етелка, Пуцељ Алојз Франчишек, Рупрет Франц Франц, 
Сојак Антона Ана, Супанчич Драго Мартин, Шкоф Иво 
Матија, Томц Франц Франц, Трдан Јоже Франц, Трункељ 
Антона Мирослав, Тушар-Пурић Нико Јелка, Урбанац 
Алојзија Алојз, Урбац Адвард Марјан, Веховар Фрањо 
Франц, Вертачник-Задравец Јурица Јелка, Закрајшек Ан-
тон Борис, Зелезина-Колар Марија Бригита; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Кобал Франц Штефан, Пелко Јернеја Јоже, Шетљурц 

Фердо Митја, Воје Игнациј др Игнациј, Железник Јоже 
Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бобнар Андреја Антон, Брекан Иван Иван, Брезник 

Ото Едвард, Бродњак Станислава Станко, Чук-Трбац Јас-
на, Демшар Игнаца Иван, Ерјавец Алојзија Франц, Ферк 
Андреј Андреј, Ферк Карла Јоже, Францељ-Петерка Ива-
на Ива, Габрич-Штрајхар Јанез Мајда, Гаљот Владимир 
Бранко-Владимир, Хафнер Франца Станислав, Јеглић 
Мирко Петер, Костов Стеван Панче, Ковачич-Лонтар Ан-
дреја Вера, Кренкер Јуриј Франц, Кубале Мартина Алојз, 
Летнар Алојз Јоже, Мелцер Едо Рихард, Мишица Влади-
мира Борут, Новак Франц Иван, Новинец Јанез Авгуш-
тин, Огризек Леополда Леополд, Павлич Јоже Јоже, Плев-
ник Јоже Јоже, Полер Матија Алојз, Полер-Сушек Јоже 
Силва, Раит Франц Станислав, Страшек Јожефа Јожеф, 
Шкраб Франц Антон, Шпенко Јанез Винко, Шримпф 
Јожефа Франц, Врчковник Алојз Јоже, Вук Блажа Терази-
ја, Зајц Јоже Јоже, Зајец Андреј Андреј, Зупанчич Јоже 
Франц; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Авец-Пекоља Алојз Ангела, Бајец-Когеј Станко Бре-

да, Беденик Алојзија Јожеф, Дренски Фрања Радо, Хорват 
Јосипа Јосип, Худоурник Иван Едвард, Јост Винка Антон, 
Кисилак Јанез Алојз, Крофл Станислава Станко, Оцвирк-
-Поланец Штефан Силва, Петров Михаел Јанез, Седминек 
Франца Цветко, Сказа Лудвик Марјан, Шипељ Јожета 
Јоже, Великајне-Ровшек Виктор Татјана, Зримшек-Рупник 
Франц Нуша; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Борош-Пош Ивана Иванка, Чох Мирка Берта, До-

ленц-Рупник Франц Марија, Флис-Клинц Иван Иванка, 
Фрас Ладислав Антон, Фридл Игнаца Јоже, Јенко-Пелцл 
Јожета Јожефа, Колар-Лесковец Антона Емилија, Ковачић 
Јожефа Франц, Краљ Антон Маринка, Крамер Елизабете 
Ана, Микша Јосипа Антон, Млинар Винценца Драго, Пер-
ко-Краљ Јакоб Штефанија, Пешић-Тадина Јакоба Зора, 
Русл Франца Јоже, Старц-Зевник Франчишка Аница, Ту-
ринек Франц Валентин, Вердник Јоже Јожеф, Зорец Јанез 
Јожеф, Жупанич-Кидрич Франца Нежа; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Паљк Макс Жарко. 

Бр. 20 
25 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Димовски Александра Доброслав, Крезић Степана 

Живко, Лукић Љубомира Славољуб, Мали Николе Драгу-
тин, Манојловић Симе Драго, Мијук Стевана Милош, Ми-
лојковић Животе Драгослав, Перуничић Трибуна Радо-
ман, Срдић Љубе Миле, Траиловић Маринка Живадин, 
Траиловић Симе Живота, Видојковић Стојана др Пред-
раг, Вученовић Глише Лука, Вукосављевић Тодосија Вито-
мир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Антић Мирка проф. др Стојадин, Болобан Илије 
Мирко, Цветковић Тешмана Александар, Ћунковић Ристе 
Срећко, Ђурић Гојка Сава, Христић Павла Јован, Јањато-
вић Веселина проф. др. Томислав, Лазовић Драгољуба 
проф. др. Александар, Петровић Драгољуба проф. др. Јор-
дан, Продановић Борислава Борјана, Шљивић Милана 
проф. др. Радослав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексић Живоина Миодраг, Алексић Живорада Раде, 
Атанасијевић Тихомира Радава, Данковиќ Драгомира Ва-
силије, Димић Александра проф. др. Новица, Дукић Мила 
Никола, Ђорђевић Миливоја Десимир, Ђорђевић Влади-
мира проф. др. Звонимир, Јаковљевип Степана Радован, 
Јанковић Чедомира Драгомир, Јока Пера Мића, Јовано-
вић Петра проф. др. Драгољуб, Јовановић Ћире проф. др. 
Лазар, Јовановић Милована Милосав, Јовановић Милора-
да проф. др. Радољуб, Јовичић Георгија Јелена, Кијевча-
нин Станоја Ратомир, Кнежевић Марка Бошко, Костић-
-Сивевска Атанаса Драга, Лучић Митра Милан, Манделц 
Франца Живојин, Маравић Душана Милош, Михајловић 
Боривоја Радомир, Милановић Владете Милосав, Мила-
новић Благоја Владимир, Милутиновић Мирка др Слобо-
дан, Обрадовић Милорада Владан, Пантелић Петра Ми-
лан, Петровић Богдана др Тихомир, Поповић Славка Зо-
ран, Стојановић Светислава др Драган, Страхињић Живо-

јина Владимир, Васиљевић Драгољуба др Никодије, Вујић 
Љубише Младен, Загорац Јована Јован, Зарић Владимира 
Богољуб, Златановић Војислава Бранко, Живковић Марја-
на Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Јеленка Драгољуб, Арамбашић Николе Са-

ва, Барац Михаила др Комнен, Батес Илије Петар, Бего-
вић Сибина др Александар, Бирач Јована Мирко, Цветко-
вић Николе Слободан, Чворовић Драогмира Милета, Да-
видовић Јована др Драган, Ђуран Стојана Илија, Ђурић 
Светислава Будимир, Ђурић Александра др Велизар, Фи-
липовић Стојана др Веља, Грујић Младена Драгољуб, 
Илић Димитрија Бранислав, Јевтић-Чермак Људовита др 
Зденка, Јоксић Степана др Душан, Јоксимовић Жарка др 
Бранко, Јовановић Радише Драган, Јовић Милана Драго-
љуб, Качапор Латифа Хамза, Кнежевић Буде Чедо, Кори-
ћанац Владимира Драгољуб, Костадиновић Радивој а Ста-
ноје, Кревешић Антонија Милутин, Кушић Милорада Мо-
мир, Лутовац Милисава Велимир, Марјановић Живојина 
др Томислав, Марковић Миливоја Александар, Милетић 
Ђорђа Томислав, Милошевић Милована др Драгољуб, 
Милошевић Гаврила др Рајко, Митић Јосифа Чедомир, 
Митровић Јована Слободан, Нећак Петра Милка, Нешо-
вић Радоја Томислав, Николић Милана Радисав, Петро-
вић Ружине Миодраг, Петровић Живојина Светозар, Пил-
чевић Андрије Петар, Поповић-Вулић Илије др Мара, 
Праизовић Живојина Милован, Радисављевић Ивана Дра-
гиша, Рапајић Драгана Светозар, Росић Остоје др Драгос-
лав, Сарић Животе Добрица, Соколовић Светислава Бра-
нислав, Сремчевић Милорада Милован, Станковић Ђорђа 
др Миодраг, Стојковић Милана Радослав, Штетни Душан 
Миодраг, Томић Живка Момчило, Велојић Војислава др 
Душан, Вермезовић Миладина Михаило, Влаисављевић 
Илије Спасоје, Војиновић-Јовановић Милисава др 
Снежана, Вујасиновић Милоша Мирко, Зарков Петра Рај-
ко, Здравковић Душана др Михајле, Зорић Милана Сте-
ван, Живковић Ранислава Миодраг;, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Сретена Миодраг, Антић-Шоштарић Мар-

тина Милица, Антић Василија Мирослав, Бартол Влади-
мир Бошко, Верисавац Драгомира Радојица, Бјеланић 
Стеве Милорад, Богданов Владе Боривоје, Божовић Мит-
ра Филип, Бућан Адама др Мирко, Чанковић Пере Мла-
ден, Булић Миливоја Миле, Цветић Николе Стојан, Ћи-
рић Јоксима Драгиша, Ћурчић-Поповић Драгољуба Слав-
ка, Дмитровић Драгољуба Војин, Добрић Ђуре Драгољуб, 
Драгичевић Благоја Милојко, Драгићевић Пантелије Ср-
бољуб, Ђајић Владимира Миодраг, Ђокић Радомира Алек-
са, Ђокић Данила Божидар, Ђокић-Јовановић Драгољуба 
Јаворка, Ђонић Николе Живорад, Ђорђевић Ненада Ду-
шан, Ђорђевић Константина Растислав, Ђукић Стевана 
Даница, Ђукић-Томић Витомира Јелица, Ђурђевић Љуби-
ша Александар, Цодан Стевана Јован, Филимоновић Дра-
гољуба Живадин, Глигоријевић-Башић Ивана Маргита, 
Георгиески Вељка Дарко, Госић Драгомира Петар, Гру-
бић Душана Миленко, Хаџић Љубише Боривоје, Харамба-
шић Мехе Ариф, Илић Фидана Крста, Илић Радивоја Ми-
ливоје, Илијан Светозара Милорад, Иванковић-Петровић 
Драгомира Ковиљка, Јанковић-Ловић Риста Коса, Јанко-
вић Пауна Паун, Јеремић-Весић Илије Љубица, Јеремић 
Тихомира Миладин, Јеремић Зарија Милорад, Јевтић-Зби-
љић Ратомира Миланка, Јоксимовић Вићентија Михаило, 
Јончић Видена Јован, Јовановић Радомира Драгослав, Јо-
вановић Димитрија Љубомир, Јовановић Будимира Сло-
бодан, Јовановић Милорада Томислав, Јусовић Арифа Ав-
дија, Јусуфи Османа Вацид, Каиновић Милоша Радован, 
Калчип Уроша Петар, Калојевић Миливоја Милорад, Ке-
нић Војина др Владимир, Климента Шабан Хасим, 
Кнежевић Даница Драгољуб, Коцић-Николић Трифуна 
Љиљана, Корајкић Мехмеда Фахрудин, Ковач Иштвана 
Геза, Козуб Захарија др Стеван, Красић-Немет Николија 
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Иванка, Крндић Мује Салко, Крсмановић Живорада Ми-
хаило, Крстић Милорада Драган, Круадкић Ибрахима Ра« 
гиб, Лежајић Николе МирЈсо, Лежаић Душана Момир, 
Лилчић Владимира Радомир, Живковић-Ковачсв Јована 
Лина, Луковић Милије Драган, Лутовац-Панић Миливоја 
Десанка, Лутовац РадоСава Марко, Малић Бранка Винко, 
Манасијевић Стојадина Милорад, Марић Радомира Љу* 
бомир, Марјановић Прокопа Драгољуб, Марјановић Мит-
ра Милан, Маровић Марка Ђорђије, Медић Давида Пе-
тар, Михајловић Младена Живојин, Милачић Марка Сло-
бодан, Миладииовић Симе др Манојло, Миливојевић Ми-
ливоја Стојан, Милосављевић-Ћирић Душана Милка, Ми-
љевић Стевана Милан, Миљковић Јована Петар, Мирко-
вић Миломир Русијана, Мишић Милана Божана, Митро-
вић-Праизовић Радомира Слободанка, Митровић Живка 
Звонимир, Младеновић Живојина Милисав, Младеновић 
Душана Станиша, Мусић-Атанацковић Мухамеда Зинбта, 
Најдановић-Милан Недина Мирјана, Нешић Стевана 
Илија, Нешић Тихомира Иванко, Нешић-Лазаревић Љу-
бише Мирјана, Николић Вукашина Александар, Николић 
Милорада Драгутин, Николић Чедомира Захарије, Ожвар 
Имре Имре, Пајовић Живорада Ђуро, Пантелић Војисла-
ва Владан, Пауновић Глигорија Миливоје, Павловић Ми-
лоша Боривоје, Павловић Милутина Драгослав, Пејчић 
Драгољуба Чедомир, Петковић Станка Радослав, Петро-
вић Светомира Александар, Петровић Добросава Добри-
воје, Петровић Веселина Душан, Платиша Михаила Ми-
ле, Продановић Александра Никола, Радиновић Јована 
Милан, Радојчић Владана Михаило, Радојковић Бранисла-
ва Милан, Радомировић Гвоздена Вучко, Радовановић-
-Глишевић Светолика Вера, Радуловић Саве Драгутин, 
Рајковић Тихомира Саво, Ракић Драгољуба Јанко, Ракић 
Обрада Вићентије, Ракочевић-Јагодић Живка Боса, Рапо 
Вељка Владимир, Рашић Милорада Властимир, Решовић 
Елмаза Ризвн, Ристић Михаила Драган, Ристић Јордана 
Павле, Ристивојевић Војислава Драгомир, Савић-Грбић 
Марка Добринка, Савић-Новаковић Милана Јелица, Са-
вић Стевана Милан, Савић Драгослава Миленко, Савић 
Борисава Радослав, Секулић Милорада Гајо, Симић Ду-
шана Бранко, Симић Милорада Ђура, Сокић Срете Воји-
мир, Станковић Душана Момчило, Стефановић Миленка 
Ђурђе, Стефановић-Живаљевић Драгутина Ружа, Стефа-
новић Вукадина Срећко, Степановић Драгана Селимир, 
Стевановић Градимирд Лепоје, Стрјановић Алексе Новко, 
Стојановић Владислава Милисав, Стојановић Роца Мом-
чило, Стојановић Ђорђа Најдан, Стојковић Велизара Ми-
лојко, Стојменовић Драгутина Милутин, Стоадић Радос-
лава Миодраг, Сулејмани Џавита Муса, Шехић Мује Мус-
тафа, Тинтар Јанка Драган, Тонић Сибина Александар, 
Трифуновић Рада Константин, Васојевић Витомира Сели-
мир, Војиновић Новице Раденко, Вујадиновић Радована 
Радомир, Вујић Александра Василцје, Вукојевић Јована 
Стеван, Вукотић Марка Војислав, Скундрић Душана Ми-
лош, Терзић Душана Радосав, Токов Георга Атанас, Трип-
ковић-Игњатовић Милана Љиљана, Ваљаревић Владими-
ра Предраг, Васиљевић Милана Бранислав, Вукић Мило-
сава Радосав, Зубановић Милосава Петар, Живановић Бо-
рислава Никола, Живић Јована Витомир, Живковић Лаза-
ра Слободан, Живковић Живана Светислав, Живојиновић 
Живана Станислав; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената го^говност 
на нашите гра^ани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кошарановић Милосава Чедомир, Меденица Јагоша 
Милутин, Станковић Божидар Станијан, Томић Милоша 
Милосав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексић Момира Благоје, Бакал Луке Будимир, Бил-

чар Богдана Љубодраг, Брстина Душана Слободан, Деја-
носки Генадија Атанас, Филимоновић Александра Мом-
чило, Илић Животе Живослав, Јовановић Стевана Лазар, 

Крстић Александра Синиша, Лекић Милорада Мирјана, 
Марељ Миле Душан, Мојићевић Милоја Момчило, Обра-
довић Мила Ђорђе, Петровић Слободана Миодраг, Пет-
ровић Продана Милојко, Праизовић Томислава Златибор, 
Радовић Милорада Радосав, Самарцић Влада Радомир, 
Тодоровић Владисава Радивоје, Васић Радоја Петар, Веј-
новћ Љубомира Јован, Воторовић Слободана Јеврем, 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО„МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Адамовић Милорада Драгољуб, Андоновски Јована 

Зоран, Будимир Станка Владимир, Бурић Жарка Душан, 
Цвејић Драгутина Александар, Догдибего^ић Османа 
Слободан, Дољанчевић Милана Живко, Драгојевић Нико-
ле Миодраг, Драговић Милуна Миленко, Дрча-Станковић 
Ратка Видосава, Ђекић Тома Радивој, Ђурић Спасениај 
Богдан, Гајић Слободана Милан, Гранатић Миладина 
Драгутин, Хетцл Филипа Андрија* Хускић Мухе Ибрахим, 
Илијев Стефана Коста, Карапанцић Петра Слађана, Ко-
јић-Маринковић Бранислава Јелица, Козић Бранислава 
Никосава, Кубет-Борић Цвија Савка, Лацић Богољуба 
Панта, Лубурић Србислава Момчило, Луковић Милана 
Мирослав, Луковић Станимира Радослав, Максимовић 
Владимира Миломир, Медвед Јожефа Јоже, Михајловић 
Борисава Љубан, Михајловић-К&ламковић Милоша Љу-
бица, Мијаиловић Тодосија Драгољуб, Мијушковић-Пав-
ловић Мана Данииа, Милошевић Николе Викторија Мир-
ковић Милована Бранко, Нићифоровић Милоша Мирјана, 
Николић Ћира Будислав, Николић Лазара Драгутин, Ни-
колић Милосава Слободан, Нумановић Ибрахима Решо, 
Остојић Животе Миодраг, Пуношевац Мијајла Петар, Ра-
доњић Војислава Душан, Радовановић Радована Михајло, 
Соколовић Милутина Владислав, Шћопуловић Јована 
Илија, Тодоровић Вукоја Ратомир, Вељовић Милована 
Миленко, Вељовић Славка Вујадин, Виденовић-Митровић 
Живојина Негосава, Врачевић Радомира Радислав, Вуко-
вић-Цветковић Бошка Радмила, Зенку Садика Селман; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Добрић Богдана Илија. 

Бр. 21 
8 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

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

- за покажана лична храброст во спасувањето на чо-̂  
вечки живот 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Муртић Исмета Рамиз. 

Бр. 22 
6 април 1988 година 
Белград Потпретседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Раиф Диздаревиб, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : ^ 

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

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Чивчић Миладина Јован, Јарић Мила Илија, Карлош 

Јована Милан, Коренић-Тишма Саве Десанка, Кривошић 
Мухамеда Зијо, Ловринчевић Петра Љубо, Милетић Вла-
димира Благоје, Пено Ђуре Марко, Самарџија Стеве Ду-
шан, Врабац Славке Шефкија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хорват Лавослава Здравко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Фетаховић Мустафе Авдо, Грбић Пере Ђуро, Хамзић 
Мушана Рифат, Јандрић Бојана Крсто, Каришик Душана 
Лука, Марјановић Петра Милош, Маркичевић Петра Сло-
бодан, Мешановић Селима Сефер, Раич Ивана Владо, Си-
нановић Суље Азем, Татаревић Ахмета Исмет, Тољагић 
Јована Ђорђо, Велић Мује Беган, Волаш Јована Никола; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Заимовић Јусуфа Сулејман; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Адамовић Дмитра Душан, Баљак Салиха Изет, Кова-

чевић Новице Радослав, Медан Владе Томислав, Перко-
вић Мила Влада, Споришевић Емина Алија, Субашић Му-
харема Ахмет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић-Поповић Милоша Ксенија, Алић Раме 
Мустафа, Авдић Хамдије Смајл, Бајрактаревић-Хаџиму-
јић Ашира Шахза, Басарић-Марковић Неђе Видосава, Ба-
шић Рахмана Рашид, БаТес Николе Милан, Базина Анте 
Иван, Бећић Емина Шахбаз, Билановић-Абдовић Ибрахи-
ма Мирза, Богичевић Николе Радоман, Бојаџић Шефка 
Селим, Церовина Данила Славко, ЦвјеТковић Марка Бош-
ко, Челић Стевана Петар, Чевриз Љубе Васо, Димитрић 
Илије Стојан, Диздаровић Мустафа Ахмед, Цанановић 
Хасана Велија, Гашић Обрена Јово, Григић Марка Лука, 
Хабибије Бекрије Бејамил, Халиловић Мурата Рамиз, Хо-
даљ Ђуре Зденка, Хусеинагић-Шерић Јосипа Марица, 
И*анковић Јозе Марко, Јахић Салка Суада, Јарановић-Пе-

рић Марка Љубица, Јогунчић Авде Нафија, Јосић Филипа 
Блашко, Јовановић Пеја Јелисавка, Карачић Хамде Сафет, 
Карахасан Хамида Исмет, Караматић Ивана Стипе, Кати-
ца Мехмета Реџо, Кишић Мехмеда Абдулах, Кишић Наси-
фа Беган, Кишић Касима Сеад, Кнежевић Милоша Марко, 
Којић Које Ратко, Косић Сејде Ахмет, Крџалић Мухарема 
Зијад, Кувач Душана Живко, Лика Ибрахима Менсур, 
Махмутовић Хусеина Зухдија, Марушић Ивана Бранко, 
Митрић Пере Душан, Мликота Андрије Андрија, Нико-
лић Рајка Грујо, Пејановић Обрена Лазар, Пејић Ивана 
Анто, Петровић Лазе Чедо, Пријак Васиља Лазар, Прохо 
Османа Вејсил, Радовић Милета Добрило, Рако Тадије То-
мислав, Рашидкадић Асима Ремзија, Реџић Адема Фати-
ма, Самарџија Данила Миле, Селимовић Акифа Џевад, 
Селимовић Смаје Јусуф, Скопљак Раме Адем, Суџука 
Мустафа Есад, Шабић Сулејмана Џевад, Шарић Мује Ра-
мадан, Шеховић Фадила Зоран, Вањо Рамиза Хикмет, 
Вучковић Спасоја Живко, Зовко Мата Бранко, Жига Раги-
ба Енвер; 

- 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 грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Трифковић Луке Радко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Божић Анте Слободан, Ренер Мартина Фрањо, Велић 

Суље Осман; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Артуковић Ахмета др Џемал, Дивковић Мато Радо, 

Ђерић Славко Вељко, Хоџић Халила Шефик, Милановић 
Илије Миливоје, Панић Иле Јово, Пљеваљчић Душана 
Вучко, Рамић Дервиша Хаџо, Селимовић Хасиба Таиб, 
Шушкић Хусније Едхем; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Амановић Лазара Ђуро, Ферић Антона Дане, Кола-

ковић Ивана Иван, Микуландра Марка Јерко, Оклобџија 
Вује Богдан, Шпаничек Јосипа Бранко, Вујанић Душана 
Миле; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цота Петра Јаков, Чандрлић Ивана др Иван, Грачан 
Ивана др Јосо, Милковић Дане Иван, Ожболт Фрање Ан-
тон, Водопија Ивана Мијо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Бедековић Фрање Иван, Биук Анте Мато, Јагодић Ду-
шана Милко, Јеркић Илије Перо, Јуричев Шиме Јосип, Ју-
ричев Анте Мирко, Кацер Јосипа Стјепан, Ловречић Ива-
на Иван, Матоковић Ивана Рудолф, Поповић Павла Љу-
бо, Радуловић Игњатије Мирко, Руменовић Иво Миле, 
Сабљак Данијела др Звонимир, Станчич Блажа Драгутин, 
Стојсављевић Стеве Раде, Шац Јосипа Владимир, Вранић-
-Поповић Драгутина Александра, Вукина Ивана Фрањо; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гагић Симе Бошко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Баларин Срећка др Ливио, Брлек Стјепана др Вељко, 

Цестар Стјепана др Дражен, Цврртњак Николе Јосип, Фи-
олић Марка Зденко, Хазнадар Мустафе др Зијад, Хрен 
Ивана др Владимир, Иванковић Ивана Мате, Јанжек Ви-
нка Драгутин, Јецић Станислава др Стјепан, Карнинчић 
Јосипа Иво, Комленовић Милана др Никола, Крековић 
Антуна Антун, Лете Ерминиа Марко, Мајцен Камила др 
Марко, Микшић Павла др Драгутин, Рихтарић Фрање 
Миливој, Сладољев Михе др Желимир, Шантић Шпире др 
Анте, Шикић Фабијана др Миле, Шодан Ивана Милан, 
Турк Станка др Станко, Узелац Илије Илија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бајсић Милана Јосип, Баук Шпире Антун, Белошић 

Мирка Жељко, Бертовић-Каравидовић Фрање Марија, 
Блажотић-Дренски Игнаца Штефица, Боровец Ђуре Јули-
је, Бракус Илије Иван, Бркић Петра Драго, Цицак Јосипа 
Мато, Чижмешија Томе Бранко, Чубрић Анте Срећко, Де-
лонга Боже Бранко, Флис-Шешић Душана др Нада, Гла-
ваш Мате Пејо, Господарић Драгутина Јосип, Хенец Фра-
ње Јакоб, Хорватић Ивана Иван, Худолетњак А^нтуна 
Иван, Хурса-Милић Петра Аница, Јанушић Стјепана Стје-
пан, Јоксовић-Никшић Јуре Нада, Јовић Антуна Фрањо, 
Клепац-Штефанчић Ђуре Љубица, Копчић Ивана Иван, 
Кошћица Феликса Владо, Крмар Миле Лазар, Кучко Изи-
дора Драгутин, Ленчек Мартина Виктор, Лисак Фрање 
Стјепан, Марковић Саве Живан, Новак-Светец Томе Ште-
фанија, Одак Стјепана Марко, Павичић Отокара Витомир, 
Павлиц Андрије Владимир, Пезић Драгана Драган, Самац 
Фрање Мијо, Сверинац Фрање Стјепан, Сокола Стјепана 
Јосип, Стипетић Ивана Владимир, Стипковић Ивана Јо-
сип, Шамец Фрање Драго, Шартај Фрање Иван, Широки-
-Сињерец Мије Анђела, Шпелац Јосипа Иван, Тишма 
Боже Бошко, Тртањ Николе Антун, Трупчевић Стјепана 
Младен, Туђа-Јуришић Мије Нада, Варговић Феликса 
Крунослав, Вилић Звонимира Никола, Винко Ивана Па-
вел, Влашић Јакова Боро, Живковић Ивана Миховил; 

- 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 грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Павичић Мартина Никола; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Гријаковић Раде Стеван, Марковић Србе Мирка, 

Мартиновић Јосипа Ђуре, Морић Филипа Ватрослав, Пар 
Блаже Владо, Пезељ Мартина Драган, Пишкор Јосипа 
Драгутин, Роган Ивана Иван, Вацлавек Јосипа Зденко, 
Варга Вилка Јурица, Вучковић Милића Петар; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бренко Еторе Тристано, Чрленец Болте Антун, 

Лмитпчтинпрић-Кашнеп Ирдма Ана. Г г т а Јосипа Влаао, 

Гржетић Ивана Антун, Хабек Фрање Иван, Хорват-Чоп 
Владимира Владимира, Колак Фрање Звонимир, Перић 
Стевана Миланко, Петровић Јосипа Мијо, Петровић Љу-
девита Желимир, Рац-Цвитановић Рафаела Љубица, 
Шкворц Ивана Иван, Тенчић Антуна Бранко, Ујевић Мато 
Милан, Вањоус Индрих Бохумил, Зорић Стјепана Анка; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Звонарић Јанка Јосип; 

О д С А П 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 

Шуњевић Крсте Чедомир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Алшић Јахира Исен, Бајгора Алије. Бајрам, Буњаку 
Рахмана Рецеп, Ђорђевић Стојана Сретен, Ибраими Рама-
дана Мстан, Краснићи Весеља Тахир, Маринковић Живка 
Мирко, Михајловић Владана Томислав, Милојевић Михај-
ла Раде, Реџепи Јашара Шабан, Шабани Џевдета Шабан, 
Трајковић Заке Зарије, Зека Назифа Рахим; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единствого помегу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Папићевић Миливоја Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бојнику Раме Шабан, Дељанин Василија Светислав, 

Каљандери Мустафе Чемаљ, Лаковић Петра Ђорђе, Реџе-
пи Реџепа Хаљит, Скендери Сакипа Аслан, Токовић Шће-
пана Василије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ахмети-Вата Мустафе Исмете, Антић Божидара Дра-

гомир, Биволаревић Саве Лазар, Дајић Косте Божидар, 
Ђукић Радомира Љубомир, Хасани Мифтара Саније, Хи-
сени Шечира Рифат, Илијази Неби Зијадин, Имери Имера 
Јусуф, Ислами Селима Рахман, Јанковић-Поповић Илије 
Загорка, Јашари Рамадана Илјаз, Јовановић Мирослава 
Малина, Кољић Петра Нуја, Магић Геге Рока, Османи 
Азира Мустафа, Пачарада Авдулаха Весел, Пира Арифа 
Исљам, Попова Емин Сабит, Сејрани Ризана Мухарем, 
Синани Мустафа Хаљит, Златановић Драгутина Стојан, 
Зука Хасана Есет; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аслани Аслана Неџмедин, Бајоку Весела Маличе, Фе-

таху Исмајла Ризах, Шефкиу Бећира Скендер, Шахоли 
Имера Али, Вицић Дејка Симон, Владушић Илије Првос-
лач. 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Хаљими-Пајазити Бајрама Мидуше, Хасани-Кадрији 

Насуфа Мехрије, Печаранин Михајла Јован, Сејдиу Исмај-
ла Хајдар 

Бр. 23 
15 април 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

759. Закон за измени и дополненија на Законот за 
девизното работење 1533 

760. Одлука за избор на член на Советот на федера-
цијата 1533 

761. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на 
Југославија 1534 

762. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за претсметката на приходите и расходите на 
курсните разлики по определени странски кре-
дити за 1988 година 1534 

763. Одлука за измени на Одлуката за определува-
ње на највисокото ниво на цените и на највисо-
ките цени за определени производи и услуги — 1534 

764. Одлука за заштитните цени за волна за 1989 го-
дина 1534 

765. Одлука за определување на највисокото ниво 
на цените за определени производи 1535 

766. Одлука за начинот на формирање на цените на 
производите на црната металургија и на желез-
натаруда 1536 

767. Одлука за заштитните цени за суров памук од 
родот на 1989 година 1536 

768. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1989 година — 1356 

769. Одлука за заштитните цени за пченица од ро-
дот на 1989 година 1537 

770. Одлука за заштитните цени за оризова арпа од 
родот на 1989 година 1537 

771. Одлука за заштитната цена за шекерна репка 
одродотна 1989година 1537 

, Страна 

772. Одлука за заштитната цена за млеко за 1989 го-
дина 1538 

773. Одлука за заштитната цена за пченка од родот 
на 1989 година 1538 

774. Одлука за заштитните цени за добиток. . за 
1989 година 1539 

775. Одлука за заштитната цена за суров тутун од 
родот на 1989 година 1540 

776. Одлука за измена на Одлуката за начинот за 
формирање на цените на производите во про-
метот на големо, односно на мало 1540 

777. Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
формирање на цените на производите од увоз 1540 

778. Одлука за измена на.Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања на Народната банка 
на Југославија 1540 

779. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
за пресметување, наплата и плакање на кама-
тата на Народната банка на Југославија, на-
родните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини 1541 

780. Одлука за измена на Одлуката за задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка 
на Југославија 1541 

781. Одлука за измена на Одлуката за купување на 
определени хартии од вредност од страна на , 
Народната банка на Југославија 1541 

782. Одлука за измена на Одлуката за издавање на 
благајнички записи на Народната банка на Ју-
гославија што банките ги запишуваат врз до-
броволна основа 1541 

783. Одлука за обврската за усогласување на порас-
тот на нето домашната актива на банките со 
рамките утврдени со Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година 1541 

784. Соопштение за стапката на ревалоризацијата 
на обврските и побарувањата по основ на при-
марната емисија за октомври 1988 година 1542 

785. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и другите општествени средства, по-
раст на цените на производителите на индус-
триски производи и процент на растежот на 
животните трошоци 1542 
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