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

водство 60802-603-21943 БР. 32 ГОД. XLV 

470. 
Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 
37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
ни им се признаваат во материјални трошоци („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 20/79,48/79, 66/79, 58/80,40/81, 71/81, 
11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 
62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 38/88, 57/88, 
68/88, 69/88, 6/89, и 26/89), во член 6 став 6 бројот: 
„55.000", се заменува со бројот: „88.000". 

Член 2 
Во член 15 став 1 бројот: „500.000", се заменува со 

бројот: „770.000". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јуни 1989 година. 

Е.п.бр. 257 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с.р. 

471. 
Врз основа на член 185 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните ор1ани на управата („Службен лист на СФРЈ“,' 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и врз основа на член 142, а во 
врска со чл. 107, 132 и 134 од Законот за девизното работе-
ње („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 
59/88), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 

ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени патувања и 

селидби во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/87, 
24/88 и 61/88), во член 1 се додава став 2, кој гласи: 

„Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички 
промет ги плаќаат слободно трошоците за службени пату-
вања, утврдени со Одлуката за трошоците на работењето 
што организациите на здружен труд за давање на услуги 
во меѓународниот стоковен и патнички промет можат да 
ги плаќаат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
72/85, 30/86 и 66/87). Тие трошоци се пресметуваат нај-
многу до износите и под условите пропишани со оваа 
уредба." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 263 
17 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

472. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА 

КРФ, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА 

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија на Крф, со почесен конзул на че-
ло, со седиште во град Крф, на островот Крф, Република 
Грција, со конзуларно подрачје што го опфаќа островот 
Крф и градот Игуменица. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 249 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

473. 
Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ЕДМОНТОН, ПРОВИНЦИЈА АЛ-

БЕРТА, КАНАДА 
1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија, со почесен конзул на чело, со се-
диште во Едмонтон, Провинција Алберта, Канада, со кон-
зуларно подрачје што ја опфаќа територијата на Провин-
цијата Алберта. 

2. Сојузниот секретаријат за надворешни работи ќе 
преземе потребни мери за извршување на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 250 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

-474. 
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 ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 

ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЛЕКОВИ 
1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените 

за лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88) по точка 11 
се додава нова точка Па, која гласи: 

„На. По исклучок од одредбите на оваа одлука, за 
производите чие ниво на цените според учеството во ино-
домицилната цена е пониско од 30% од нивото на тие це-
ни, цените на тие производи можат да се зголемат така 
што учеството во индомицилната цена на 1 јуни 1989 го-
дина да изнесува до 30% од нивото на индомицилните це-
ни. Цените на производите чие ниво на цените според 
учеството во инодомицилната цена е повисоко од 30% не 
можат да се зголемуваат“. 

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

Е. п. бр. 268 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

475. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 71/86, 
3/88 и 59/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО 
ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ И НА-
ЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ СО ОСТВАРЕНИОТ ИЗВОЗ И 
ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ 

1. Во Одлукава за начинот на пресметување на оп-
штествено признатите репродукциони потреби и начинот 
на усогласување на правото на увоз и плаќање со остваре-
ниот извоз и девизниот прилив („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 8/88, и 12/89), во точка 47 став 2 зборовите: „за првото 
тримесечје“ се бришат“. 

2. Во точка 62 ставот 1 се менува и гласи: 
„Обемот на плаќањето на увозот на опрема пресме-

тан врз основа на одредбата од член 115 став 6 на Законот 
се намалува сразмерно на неостварениот извоз и девизни-
от прилив во тековната година, за увозот што се плаќа во 
готово/'. 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
3. По точка 67 се додава точка 67а, која гласи: 
„67а) По барање на организацијата на здружен труд, 

овластената банка може да примени коефициент на девиз-
ниот прилив 0,5 при утврдувањето на правото согласно со 
точ. бб и 67 на оваа одлука, ако пресметаниот коефициент 
во 1988 година на начинот од точка 46 на оваа одлука е по-
мал од 0,5Л 

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

Е.п. бр. 256 
17 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с.р. 

476. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за движењето 

и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
56/80, 53/85 и 30/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНИТЕ ОД СР ГЕРМА-
НИЈА ДА ДОАЃААТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ИЛИ ДА ПРЕ-
МИНУВААТ ПРЕКУ НЕЈЗИНАТА ТЕРИТОРИЈА БЕЗ 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ВИЗА 
1. Државјаните на СР Германија можат, со важечка 

патна исправа, да доаѓаат во Социјалистичка Федератив-
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на Република Југославија или да заминуваат од неа, од-
носно да преминуваат преку територијата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија без југословен-
ска виза. 

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

Е.п.бр. 258 
25 мај 1989 година 
Белград , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с.р. 

477. 
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 ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОД-

НОСНО НА МАЛО 
1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 

на формирање на цените на производите во прометот на 
големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
69/88,9/89 и 23/89), освен точка 1 во делот што се однесу-
ва на производите од гранката 0113 Металопреработувач-
ка дејност група 01131 Производство на метален репро-
дукционен материјал, подгрупа 011311 Производство на 
леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, 
темпер-лив и модуларен лив, отковки и отпресоци од 
железо и челик и од гранката 0119 Преработка на хемиски 
производи, група 01192 подгрупа 011920 Производство на 
средства за перење и козметички препарати: средства за 
перење: сапуни, и освен точка 2. 

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

Е.п.бр. 259 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с р. 

478. 
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 ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ 
1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 

на формирање на цените на производите од увоз 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89 и 23/89), освен 
точка 1 во делот што се однесува на производите од гран-
ката 0113 Металопреработувачка дејност, група 01131 
Производство на метален репродукционен материјал и 

под група 011311 Производство на леани, ковани и пресу-
вани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и моду-
ларен лив, отковки и отпресоци од железо и челик и од 
гранката 0119 Преработка на хемиски производи група 
01192 подгрупа 011920 Производство на средства за пере-
ње и козметички препарати: сапуни и освен ст. 2 до 5 на 
таа точка. 

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

Е.п.бр. 260 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с.р. 

479. 
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 (^обработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
БАКАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУМИНИУМОТ 

И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ 
МЕТАЛИ 

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 
на формирање на цените на бакарот, оловото, цинкот и 
алуминимот и на рудите и концентратите на тие метали 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88). 

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

Е. п. бр. 261 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

480. 
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 ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Се продолжува важењето на Одлуката за давање 

согласност на цените на определени производи („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 69/88 и 23/89), освен на точка 1 во де-
лот кој се однесува на производите од гранката 0113 Мета-
лопреработувачка дејност, група 01131 Производство на 
метален репродукционен материјал и подгрупа 011311 
Производство на леани, ковани и пресувани производи: 
одливки од сив лив, темпер-лив и модуларен лив, откооки 
и отпресоци од железо и челик и од гранката 0119 Прера-
ботка на хемиски производи група 01192 подгрупа 011920 
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Производство на средства за перење и козметички препа-
рати: сапуни. 

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

Е. п. бр. 262 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Преш, с. р. 

481. 
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 ПРОДЛУЖАВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ЛЕКОВИ 
1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот 

на формирање на цените за лекови („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 69/88 и 32/89). 

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

Е. п. бр. 267 
25 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Живко Прегл, с. р. 

482. 
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 

НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ ВО ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со работи на промет на нафтени деривати ги формираат 
цените на нафтените деривати во прометот со примена на 
стапките за покритие на трошоците од оваа одлука на на-
бавната цена утврдена со Одлуката за разработка на заед-
ничките елементи за формирање на цените на нафтата, 
земниот гас, нафтените деривати и минералните мазива, 
на која Сојузниот извршен совет даде согласност со Реше-
нието Е.п. бр. 325 од 8 септември 1988 година, и тоа за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло дизел-гориво: Д-1, Д-2 
и Д-3; масло за горење екстра лесно 
(ЕЛ) и масло за горење лесно специ-
јално (Л С) до 12,63%; 

2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78%; 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискоскулфурно (СНС), 
тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) до 4,20%; 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другирте млазни горива се формира во паритет со учес-
твото за покритие на трошоците на прометот на млазно 
гориво (ГМ-1;) 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевоводи) до 3,40%; 

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битумен (БИТ-
-2(30); 

7) авио-бензин (АБ-80/87) до 10,55%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авио-бензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авио-бензин 
(АБ-80/87); 

8) базно масло (I.V.90) до 6,32%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базни масла 
(I.V.90) според индексот на вискозитет; 

9) аромати: бензен, толуен, О-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 5,22%; 

10) специјален бензин за цедилки за мас-
ло до 6,56%; 

И) специјален банзин за гума до 6,56. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијален бензин за гума; 

12) медицински бензин до 6,56%; 
13) white-шпирит 140/200 до 5,56%; 
14) петрол-кокс-калциниран регулар до 6,56%. 
Учестовото за покритие на трошоците на прометот 

на другите видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на торошоците на прометот на пет-
рол-кокс-калциниран регулар; 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 6,56%; 

16) парафин, кристален беден до 6,56%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини.се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафин, криста-
лен беден; 

17) рафинаги и дестилати-вретенски 
дестилат (ВЕД) до 5,56%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенски дестилат (ВЕД); 

18) минерални мазива до 12,16%; 
19) течен гас: 

а) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на мало во 
боци, контејнери и садови-резер-
воарн што се вградени во мотор-
ни возила до 15,02%; 

б) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
во боци, контејнери и резервоари 
од кои се полнат садови-резерво-
ари што се вградени во моторни 
возила, како и за покритие на 
трошоците на прометот на голе-
мо ако испорака се врши во ста-
билни резервоари и низ цевоводи, 
освен ако испорака им се врши на 
индустриски потрошувачи, по-
лнилници и фарми до 10,51%; 

в) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо-
-ако испорака им се врши на ин-
дустриски потошувачи, полнил-
ници и фарми во стабилни резер-
воари и низ цевоводи до 6,31%. 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со работи на промет на течен гас, масло за горење (Л, С, 
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СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ-1) ако тие произво-
ди ги набавуваат од домашно производство и од увоз, це-
ните на тие производи можат да ги формираат така што 
на просечната набавна цена го додаваат учеството за по-
критие на трошоците на прометот. Просечната набавна 
цена се формриа врз основа на набавките цени и количи-
ните од домашно производство и од увоз, што се остваре-
ни во периодот од последната промена на просечната на-
бавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна 
набавна цена, вклучувајќи ги зависниот? трошоци и оства-
рените позитивни или негативни разлики од периодот од 
последната промена на просечанта набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Ако прометната органиазција набави стоки непосред-
но од производителот или увозникот и извршни само про-
мет на мало, може при формирањето на цените на произ-
водите во прометот на мало стапките за покритие на тој 
промет да ги зголеми до 50% од стапките за покритие на 
трошоците на прометот на големо. 

Органиазциите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на течен гас можат на просечната набавна цена 
на течниот гас да го засметаат, како зависен трошок, изно-
сот за покритие на полнењето со течен гас на боци, контеј-
нери и садови-резервоари, кои се вградени во моторни 
возила до 15,02% од таа цена. 

2. Под набавна цена на течниот гас, во смисла на оваа 
одлука, се пдоразбира нето фактурата цена на произво-
дителската организација на здружен труд односно добаву-
вачот, организацијата на здружен труд што се занимава со 
увоз и прометната организација на големо зголемена за 
зависните трошоци. 

3. Под зависни трошоци за течен гас, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и 
растовар на производите, трошоците за транспорт од сто-
вариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, 
трошоците за осигурување на производите во транспор-
тот, Транспортното кало, и трошоците за транспорт од 
стовариштето на купувачот до неговите продавници од-
носно продажни места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само фактичките трошоци што ги имала и 
му га фактурирала на купувачот друга организација на 
здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, 
прометната организација може да ги засмета зависниве 
трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспорт, натовар 
и растовар и др. изврши со свои средства, а најмногу до 
височина на тарифата во јавниот сообраќај што е форми-
рана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги утврди и 
да ги пресмета фактичките зависни трошоци во моментот 
на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да 
ги пресмета во планираните просечни износи или про-
цент, што ги внесува на посебна сметка на временските 
разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци 
ги планира врз основа на остварените просечни зависни 
трошоци во претходната година односно во претходниот 
пресметковен период тековната година. Планираните про-
сечни зависни трошоци и фактичките зависни трошоци ќе 
се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат 
врз основа на книговодствената евиденција што се води на 
посебни сметки на временските разграничувања, при што 
задолжително ќе се намалат односно ќе се зголемат пла-
нираните зависни трошоци за следните три месеци за ос-
тварената позитивна односно негативна разлика. 

Усогласување на зависните трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуирано и се пренесува на крајот 
на годината во следната година на посебни сметки на вре-
менските разграничувања. 

4. Ако во прометот на нафтени деривати и минерал-
ни мазива учествува голем потрошувач кој самостојно ор-
ганизира дистрибуција и промет на мало (Југословенската 
народна армија), се применува 25% од утврдената стапка 
за покритие на трошоците на прометот на големо и на ма-
ло. 

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

Е.п. бр. 266 
17 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

483. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во граничниот 
појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН 
ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРА-

ЌАЈ АЕРОДРОМ „ЛОШИНЕ 
1. За преминување на државната граница се опреде-

лува сезонскиот граничен премин за меѓународен возду-
шен сообраќај Аеродром „Лошињ". \ 

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе 
работи од 1 мај до 31 октомври 1989 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 248 
17 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

484. 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува v 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И ЗА КЛАСИФИКАЦИ-
ЈА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

МОЌНОСТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на упот-

реба и класификацијата на еталоните за единица на елек-
трична моќност. 

Член 2 
Југословенскиот (примарен) еталон за единица на 

електрична моќност се употребува за утврдување на мет-
ролошките својства на секундарните еталони за единица 
на електрична моќност и на работните еталони за единица 
на електрична моќност, со методата на непосредно споре-
дување и со методата на директно мерење. 

Член 3 
Југословенскиот (примарен) еталон“за единица на 

електрична моќност е даден на прво ниво на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единица на 
електрична моќност, кој носи назив: „Југословенски (при-
марни) еталони за единица на електрична моќност“. 
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Член 4 
На ниво на примарните еталони е даден еталонот за 

електрична отпорност кој, заедно со југословенскиот (при-
марен) еталон за единица на електрична моќност, се упот-
ребува за утврдување на метролошките својства на секун-
дарните еталони за единица на електрична моќност и на 
работните еталони за единица на електрична моќност, со 
методата на директно мерење. 

Член 5 
Еталонот од член 4 на овој правилник е даден на под-

ниво на нивото на примарните еталони на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единица на 
електрична моќност, кој носи назив: „Еталони од други 
класификации“. 

Член 6 
Секундарните еталони за единица на електрична моќ-

ност се употребуваат за утврдување на метролошките 
својства на работните еталони за единица на електрична 
моќност, и тоа: 

1) еталон-уреди - за еталон-уреди (на ниво на работ-
ните еталони), со методата на непосредно споредување, и 
за еталон-ватметри (на ниво на работните еталони), со ме-
тодата на споредување со помош на компензатор; 

2) еталон-ватметри - за еталон-уреди (на ниво на ра-
ботните еталони), со методата на директно мерење, и за 
еталон-ватметри (на ниво на работните еталони), со мето-
дата на непосредно споредување. 

Член 7 
Секундарните еталони за единица на електрична моќ-

ност се дадени на второ ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните за единица на електрична 
моќност, кој носи назив: „Секундарни еталони за единица 
на електрична моќност"." 

Член 8 
Работните еталони за единица на електрична моќ-

ност - еталон-уредите и еталон-ватметрите - се употребу-
ваат за утврдување на метролошките својства на мерила-
та на електрична моќност - ватметрите, со методите на 
споредување со помош на компензатор и на непосредно 
споредување, респективно. 

Член 9 
Работните еталони за единица на електрична моќ-

ност се дадени на трето ниво на шематскиот приказ на 
класификацијата на еталоните за единица на електрична 
моќност, кој носи назив: „Работни еталони за единица на 
електрична моќност“. 

Член 10 
На ниво на работните еталони се дадени еталон-

-волтметрите и еталон-амперметрите, кои, заеднички и ис-
товремено, се употребуваат за утврдување на метролош-
ките својства на мерилата за електрична моќност - ват-
метрите, со класа на точност од 1 др 5, со методата на 
непосредно споредување. 

Член 11 
Еталоните од член 10 на овој правилник се дадени на 

подниво на нивото на работните еталони на шематскиот 
приказ на класификацијата на еталоните за единица на 
електрична моќност, кој носи назив: „Еталони од други 
класификации“. 

Член 12 
Класификацијата на еталоните за единица на елек-

трична моќност се објавува, согласно со член 23 став 3 од 
Законот за мерните единици и мерилата, во гласилото на 
Сојузниот завод за мери и скапоцени метали. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр.: 02-3459 
11 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

485. 
Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 
59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и 
скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ 
ЗА ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И НА МЕРИЛА 

ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ГОЛЕМИНИ 

L ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за фор-

мирање на лаборатории за преглед на работни еталони и 
на мерила за електрични големини (во натамошниот тек-
ст: средства за мерење), кои во поглед на стручноста на 
работниците; опремата и работните простории мораат да 
ги исполнуваат организациите на здружен труд и работни-
те луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните, кои про-
ведуваат и/или ги поправаат средствата за мерење. 

Условите од став 1 на овој член се означуваат скрате-
но со ознаката PUL.E-(1 до 10)/2. 

Член 2 
Под средства за мерење на електрични големини, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат: 
1) работни еталони за јачина на електричната струја, 

за електричен напон, електрична моќност, електрична от-
порност, електрична капацитивност, електрична индук-
тиеност, аголот на фазното поместување и за фреквенција, 
како и еталон-уреди за сродни електрични големини (ко-
личество на електрицитет, електрична спроводливост, ја-
чина на електричното поле и сл.), и нивниот мерен прибор 
(во натамошниот текст: работни еталони), ако се употре-
буваат за утврдување на метролошките својства на сред-
ствата за мерење од точка 2); 

2) мерила (електрични, електронски) и нивниот при-
бор (во натамошниот текст: мерила) - на електричните го-
лемини наведени во точка 1. 

II. СТРУЧНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 3 
Организациите на здружен труд и работните луѓе од 

член 1 се должни да обезбедат работници, кои учествуваат 
во вршењето на задачите и работите на подготовка и пре-
глед на средствата за мерење, кои мораат да бидат оспосо-
бени за ракување со опремата за преглед и кои мораат да 
ја познаваат постапката и методите на прегледот. 

III. ОПРЕМА 

Член 4 
Опремата што се употребува за утврдување на мет-

ролошките својства на средствата за мерење (во натамош-
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имот текст: опремата) мора да овозможи испитување на 
исполнувањето на пропишаните метролошки услови за 
средствата за мерење, со постапките и методите пропиша-
ни во метролошките упатства за преглед на средствата за 
мерење. 

Член 5 
Опремата се состои од: 
1) секундарни еталони за единици на електрични го-

лемини од точка 1) на член 2 и нивниот мерен прибор (во 
натамошниот текст: секундарни еталони), со кои се пре-
гледуваат соодветните работни еталони и/или мерила, и 
од работни еталони, со кои се прегледуваат соодветните 
мерила; 

2) помошна мерна опрема - елементи за регулирање 
на средствата за мерење; пултови за поставување на сред-
ствата за мерење и сл.; 

3) дополнителна мерна опрема - стабилизирани изво-
ри на електрично напојување (со еднонасочна и/или наиз-
менична електрична струја); 

4) додатна мерна опрема-контролни мерила; 
5) уреди за напонски испитувања, за испитувања на 

изолацијата и за испитувања на други барања за безбед-
ност на средствата за мерење. 

Член 6 
Опремата мора да има технички упатства, битни за 

работата со неа во постапката на прегледот на средствата 
за мерење. 

I. Еталони 

Член 7 
Составот и метролошките својства на секундарните 

еталони и на работните еталони мораат да бидат во сог-
ласност со пропишаните метролошки услови за соодветни 
видови на секундардни еталони и работни еталони. 

Член 8 
Секундарните еталони можат да се употребуваат за 

преглед на: 
1) работни еталони, ако односот на границите на до-

пуштената апсолутна основна грешка на секундарниот 
еталон и на границите на допуштената апсолутна основа 
грешка на работниот еталон не е поголем од 1:3; 

2) мерила, ако односост на границите на допуштена-
та апсолутна основна грешка на секундарниот еталон и на 
границите на допуштената апсолутна основна грешка на 
мерилото не е поголем од 1:4. 

Работните еталони можат да се употребуваат за пре-
глед на мерила ако односот на границите на допуштената 
апсолутна основна грешка на работниот еталон и на гра-
ниците на допуштената апсолутна основна грешка на ме-
рилото не е поголем од 1:4. 

Член 9 
Мерните опсези на секундарните еталони мораат да 

бидат такви што во нив да се содржани сите мерни опсези 
на работните еталони и/или на мерилата што се прегледу-
ваат. 

Мерните опсези на работните еталони мораат да би-
дат такви што во нив да се содржани сите мерни опсези на 
мерилата што се прегледуваат. 

Член 10 
Референтните услови на секундардните еталони мо-

раат да им одговараат на референтните услови на работ-
ните еталони и/или на мерилата што се прегледуваат. 

Референтните услови на работните еталони мораат 
да им одговараат на референтните услови на мерилата: 
што се прегледуваат. 

2. Помошна мерна опрема 

Член И 
Елементите за регулирање на средствата за мерење 

мораат да овозможат регулирање на вредностите на мере-
ната големина и/или на големините со кои се определени 
номиналните вредности на средствата за мерење, така 
што покажувачот на средствата за мерење да може да се 
постави на секоја ознака на скалата. 

Елементите од став 1 на овој член мораат да бидат 
такви што, кога се употребуваат, да не внесуваат пречки 
во текот на мерењето, ниту да влијаат врз промена на по-
ставените вредности на мерената големина на средствата 
за мерење 

Член 12 
При прегледот на средствата за мерење, за нивното 

поставување во определена положба се користат соодвет-
ни пултови, кои мораат да обезбедат: 

1) заземање на референтна положба на средствата за 
мерење; 

2) заземање на сите положби на средствата за мерење, 
назначени или пропишани, при определувањето на влија-
нието на положбата, согласно со одредбите од метролош-
ките прописи за одделни видови средства за мерење; 

3) заземање на референтна положба на средствата за 
мерење во однос на магнетното поле на земјата (по потре-
ба); 

4) заземање на референтна положба на средствата за 
мерење во однос на референти феромагнетна и/или спро-
водна плоча (по потреба). 

Член 13 
Потребно е да се обезбеди и друга помошна мерна 

опрема, око таа е неопходна при прегледот на средствата 
за мерење и/или нејзината употреба е пропишана во мет-
ролошките прописи за одделни видови средства за мере-
ње. 

3. Дополнителна мерна опрема 

Член 14 
Стабилизираните извори на електрично напојување 

мораат да овозможат напојување на секундарните етало-
ни, на работните еталони и на мерилата, на кои електрич-
ната енергија им е неопходна за функционирање. 

Стабилизираните извори на електрично напојување 
мораат да овозможат напојување на мерните кола на се-
кундарните еталони, на работните еталони и на мерилата, 
и тоа така што да обезбедуваат: 

1) потребни вредности на мерената големина и/или 
на големините, со кои се определени номиналните вред-
ности на средствата за мерење, а кои можат да се регули-
раат со елементите за регулирање на средствата за мере-
ње, така што тие да можат да се прегледуваат во целиот 
мерен опсег; 

2) стабилност на напојувањето на мерните кола - так-
ва што да не предизвикува промена на покажувањето на 
секундарните еталони, на работните еталони и на мерила-
та, согласно со одредбите од метролошките прописи за со-
одветни секунардни еталони, работни еталони и мерила; 

3) реферџтни услови во поглед на фреквенцијата, бра-
нувањето на еднонасочна мерена големина и/или изобли-
чување^ на наизменична мерена големина, согласно со 
одредбите од метролошките прописи за соодветни секун-
дардни еталони, работни еталони и мерила. 

4. Додатна мерна опрема 

Член 15 
Контролните мерила служат за мерење на влијател-

ните големини при прегледот на средствата за мерење. 
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Член 16 
Границите на дозволените апсолутни основни греш-

ки на контролните мерила не смеат да бидат поголеми од 
дозволените отстапувања од номиналните вредности на 
влијателните големини, согласно со утврдените референ-
тни услови на соодветни средства за мерење. 

Член 17 
Мерните опсези на контролните мерила мораат да 

бидат такви што да ги опфаќаат номиналните опсези на 
влијателните големини на средствата за мерење што се 
прегледуваат. 

Член 18 
Референтните услови на контролните мерила мораат 

да им одговараат на референтните услови на средствата 
за мерење. 

5. Уреди за нановски испитувања, за испитувања на изола-
цијата и за испотувања на другите барања за безбедност на 

средствата за мерење 

Член 19 
За испитување на барањето за безбедност на сред-

ствата за мерење (напонски испитувања, испитувања на 
изолацијата и сл.) може да постои уред со кој средствата 
за мерење можат да се проверат согласно со одредбите од 
соодветните метролошки прописи и југословенските стан-
дарди. 

Уредот од став 1 на овој член треба да им одговара 
на барањата на југословенските стандарди за безбедност 
на соодветните средства за мерење. 

IV. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

Член 20 
Работната просторија за преглед на средствата за ме-

рење (во натамошниот текст: работната просторија) мора 
да ги исполнува општите услови во согласност со пропи-
сите за градежништвото, со хигиенско-санитарните про-
писи и со техничките прописи за заштита при работа, така 
што во неа да можат да се вршат пропишаните постапки и 
методи за преглед на средствата за мерење. 

Член 21 
Работната просторија мора и: 
1) да биде чиста и сува; 
2) да биде доволно пространа за сместување на опре-

мата, на средствата за мерење и на маса и стол за работ-
никот; 

3) да има природно (дневно) и вештачко осветление -
општо и дополнително осветление на работното место, 
според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 донесен со 
Решението за југословенскиот стандард за зградарството 
(,,Службен лист ФНРЈ", бр. 48/62) 

4) да има хоризонтален и рамен под; 
5) да има вградени извори на топлина за рамномерно 

загревање односно уреди за климатизација. 

Член 22 
Во работната просторија, при вршењето на прегле-

дот на средствата за мерење, а посебно на местото на по-
ставувањето на средствата за мерење, мораат да се 
одржуваат референтните услови за влијателните големи-
ни утврдени во метролошките прописи за одделни сред-
ства за мерење. 

Член 23 
Во работната просторија мораат да се наоѓаат кон-

тролни мерила на влијателните големини од член 22 на 
овој правилник, поставени според прописите, чии метро-
лошки својства се наведени во чл. 16, 17 и 18 на овој пра-
вилник. 

Посебно, во работната просторија за контрола на 
температурата треба да се користат термометри, чија 
вредност на поделокот на скалата не е поголема од 0,2 0С, 
а за контрола на релативната влажност треба да се корис-
тат хигрометри, чија вредност на поделокот на скалата не 
е поголема од 5%. 

Член 24 
Опремата во работната просторија треба да биде та-

ка распоредена и заштитена од директно зрачење на сон-
цето или на други извори на топлина. 

Член 25 
Одржувањето на опремата и на работните простории 

мора да биде такво што постојано да бидат исполнети ус-
ловите пропишани со овој правилник. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Решенијата со кои за организациите на здружен труд 

и за работните луѓе од член I на овој правилник е утврде-
но во нивните простории да може да се врши преглед на 
средствата за мерење, а кои се донесени пред денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник, престануваат да 
важат со денот на истекот на рокот на важењето на реше-
нијата односно најдоцна до 31 декември 1990 година. 

Член 27 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за условите што треба 
да ги исполнуваат работните простории и опремата за 
преглед и жигосување на електричните покажувачки мер-
ни инструменти со непосредно дејство и на нивниот при-
бор, како и работниците во определени организации на 
здружен труд во поглед на стручната подготовка, ако му 
се ставаат на располагање на органот за контрола при 
прегледот и жигосувањето на тие инструменти („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 50/79). 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен ли ех на СФРЈ“. 

Бр: 02-3459 
11 мај 1989 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
Милан Межек, с. р. 

486. 
Врз основа на член 22 и член бб став 1 точка 15 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за единствено-х 
то монетарно работење на народните банки на републики-
те и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лиси“ на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81, 26/84 и 71/86), 
а во согласност со точка 5 став 1 од Одлуката за целите и 
задачите на заедничката монетарна политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1989 година 
(„Службен лиси на СФРЈ“, бр. 77/88), во согласност со Со-
јузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАП-
КИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА 
И НА ДРУГИ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАН-

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

од примарната емисија и на други побарувања на Народ-
ната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
87/87, 29/88, 35/88, 40/88, 44/88, 54/88, 59/88, 66/88, 
72/88, 76/88, 8/89, 16/89 и 25/89), во точка 4 ставот 2 се 
менува и гласи: 

„Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија почнувајќи од 1 мај 1989 година изнесува 26,8% месеч-
но." 

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

О. бр. 46 
8 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

487. 
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен листот СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 

100000 ДИНАРИ 
1. Банкнотата од 100000 динари ќе се печати на бела 

заштитена хартија со вграден воден знак и со заштитна 
нишка, во техника на офсет-печат и линиски длабок печат. 

2. Банкнотата од 100000 динари има димензии 179,5 
х 82,5 mm. 

3. Изгледот на банкнотата од 100000 динари е следни-
от: 

1) откај лицето: заштитната тонска подлога е печате-
на во техника на офсет-печат, во две бои, со два ириса. 
Преку офсетот се печатени главните мотиви во техника на 
тробоен линиски длабок печат. 

На левата страна од банкнотата се наоѓа гравура на 
портрет од девојче. Во левиот долен агол се наоѓа ознака 
на вредноста: „100000", во негатив, и нумерација која 
содржи две букви и седум цифри, печатена во црвена боја. 

Во средниот дел од банкнотата се наоѓа гијоширана 
розета, а во горниот дел - текстовите распоредени еден 
под друг: „Народна банка Југославије" (со кирилица), 
„Народна банка Југославије" (со латиница) и „Народна 
банка на Југославија“ (со кирилица). Под тие текстови се 
наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. Во долниот дел од розетата се наоѓа ознака 
на вредноста „100000", а под неа текстовите испишани во 
два реда: „линара“ (со кирилица), „линара“ (со латиница), 
„динарјев" (со латиница) и „динари“ (со кирилица). 

На десната страна од банкнотата, на белата површи-
на во горниот дел, се наоѓа ознака на вредноста „100000", 
во негатив, во гијоширана розета, и знакот за слепите. На 
маргината од банкнотата се наоѓа текстот: „фалсификова-
ње се кажњава по закону“ (со кирилица) и „кривотворење 
се кажњава по закону“ (со латиница). Во средниот дел од 
белата површина, во самата хартија, е вграден воден знак 
со лик на девојче, а под водениот знак се наоѓа завршето-

кот на централниот дел од розетата и нумерација која 
содржи две букви и седум цифри, печатена во црна боја; 

2) на опачината: на левата страна, на белата површи-
на во горниот дел, се наоѓа ознака на вредноста: „100000" 
во негатив, во гијоширана розета, како и текстот на мар-
гината од банкнотата: „понарејање се казнује по закону“ 
(со латиница) и „фалсификувањето се казнува според зако-
нот“ (со кирилица). Во средниот дел од белата површина, 
во самата хартија, е вграден воден знак со лик на девојче, 
а под водениот знак се наоѓаат текстовите испишани во 
два реда, од левата страна: „замјеник гувернера“ (со лати-
ница), „заменик на гувернерот“ (со кирилица), „намесник 
гувернерја" (со латиница), „заменик гувернера“ (со кири-
лица), а од десната страна: „гувернер“ (со кирилица) и 
„гувернер“ (со латиница). Под тие текстови се наоѓаат 
факсимили на потписите на заменик-гувернеррт М. Гаспа-
ри и на гувернерот Д. Златковиќ, како и текстовите: „Бе-
оград“ (со кирилица), „Београд" (со латиница) и „Бел-
град“ (со кирилица), со датумот: „1. V. 1989.". 

На останатиот дел од банкнотата се наоѓаат гијоши-
рани тонови отпечатени во тробоен офсет-печат. 

Во централниот дел од банкнотата, во кружна форма, 
низ букви, бројки и компјутерска форма на око, е претста-
вена синтеза на школството и техниката на иднината. Од 
десната страна на гравурата, во горниот дел, се наоѓаат 
текстовите испишани во два реда: „СФР Југославија“ (со 
латиница) и „СФР Југославија“ (со кирилица). Во долниот 
дел од банкнотата се наоѓа ознака на вредноста: „100000", 
а под неа текстовите испишани во два реда: „сто хиљада 
линара“ (со кирилица), „сто тисућа линара“ (со латиница), 
„сто тисоч динарјев" (со латиница) и „сто илјади динари“ 
(со кирилица). 

Од левата страна, на маргината од офсет-тоновите, 
се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Македони-
ја - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со кири-
лица), а од десната страна, на маргината од офсет-тоновн-
те, се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина - Маке-
донија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со 
латиница). Сите овие елементи се печатени во техника на 
линиски длабок печат; 

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преов-
ладува црвена боја. 

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

О. бр. 48 
9 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Златковиќ, с. р. 

488. 
Врз основа на член 27 став 1 точка 5 и член 64 став I 

од Законот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76,41/81,26/84 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ АНАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕД-
НОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД 
ВРЕДНОСТ 

1. Во Одлуката за рамката за давање авали на банки-
те на хартиите од вредност, за давање гаранции за об-
врските на, корисниците на општествени средства и за из-
давање на сопствени хартии од вредност („Службен лист 
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на СФРЈ“, бр. 50/87, 57/87, 69/87,9/88 и 23/88) во точка 2 
во став 2 процентот: „40%" се заменува со процентот: 
„20%". 

2. Банките кои на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука имаат поголем износ на дадените авали на 
хартиите од вредност, на гаранциите за обврските на ко-
рисниците на општествени средства и на издадените соп-
ствени хартии од вредност од рамката утврдена со оваа' 
одлука, не можат да даваат авали и гаранции и да издава-
ат сопствени хартии од вредност додека своето работење 
по овој основ не го усогласат со пропишаната рамка од 
оваа одлука. 

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

О. бр. 50 
24 мај 1989 година 
Белград 

Го заменува 
претседателот на Советот 

на гувернерите 
заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
Митја Гаспари, с. р. 

489. 
Врз основа на член 17 и 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 22/89) во точка 2 став 1 во одредбата под 1 
процентот: „21%" се заменува со процентот: „22,7%", во 
одредбата под 2 процентот: „5%" се заменува со процен-
тот: „5,5%", а одредбата под 3 се брише. 

2. Во точка 3 се додава нова одредба под 8, која гла-
си: 

„8) на депозитите и другите средства наменети за 
станбена изградба." 

3. Првата пресметка односно издвојување на за-
должителната резерва според одредбите на оваа одлука 
банките ќе ја извршат на 11 јуни 1989 година, спрема про-
сечната декадна состојба на депозитите во Maj 1989 годи-
на. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
О. бр. 51 
24 мај 1989 година 
Белград f 0 заменува 

претседателот на Советот 
. на гувернерите 

заменик на гувернерот 
на Народната банка на 

Југославија, 
Мнтја Гасларн, с. р. 

т. 
Врз основа на член 45 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), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК БАНКНОТА ОД 100000 

ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија на 1 јуни 1989 го-

дина ќе пушти во оптек банкнота од 100000 динари со обе-
лежјата што се утврдени со Одлуката за основните обе-
лежја на банкнотата од 100000 динари („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 32/89). 

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

О. бр. 52 
26 мај 1989 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернерот на 
Народната банка на 

Југославија, 
Мнтја Гаспари, с.р. 

491. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), сојузниот 
секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈА-
ТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВО-
ДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД 

ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци 
по потекло од чапункари од Република Италија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 24/89 и 28/89), во точка 1 зборовите: 
„општината Маранело, провинција Молена“ се заменува-
ат со зборовите: „и провинција Молена“. 

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

Бр. 2151/2 
11 мај 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

д-р Стево Мирјаниќ, с. р. 

492. 
Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните 

права на носителите на „Партизанска споменица 1941" 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, -
68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основ-
ните права на лицата одликувани со Орден на народен хе-
рој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 
32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за 
основните права на борците од Шпанската националноос-
лободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 годи-
на („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 
32/8!, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, 
здравство, боречки прашања и социјална политика издава 



Петок, 26 мај 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 11 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕ-
ДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА 

ОД 1 АПРИЛ 1989 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за утврдување на највисокиот износ 

до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пен-
зијата од 1 април 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 28/89) во точка 1 бројот: „6,010,190" се заменува со 
бројот: „6,599.690". 

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

Бр. 442/89 
18 мај .1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за труд, 
здравство, боречки прашања 

и социјална политика, 
Радиша Ганиќ, с. р. 

493. 
Врз основа на точка 1 од Одлуката за овластување за 

донесување на одлуки за усогласување на пензиите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/89), Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата за социјално осигурување на 
воените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ 

ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
1. Во Одлуката за усогласување на пензиите со 

движењето на номиналните лични доходи на активните 
воени лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/89) точката 2 
се брише. 

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

Бр. 50-1 
16 мај 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Извршниот одбор на 

Собранието на Заедницата 
за социјално осигурување на 

воените осигуреници, 
полковник 

д-р Славко Чокорило, с. р. 

494. 
Врз основа на член 59 став 4 од Законот за пуштање 

на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), 
Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки пра-
шања и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ECALIN 
КРЕМ 30 G, СЕРИЈА 010687, ПРОИЗВОД НА ФАБРИ-

КАТА „ЈАКА“ - РАДОВИШ 
1. Се повлекува од промет лекот ECALIN крем 30 g, 

серија 010687, производ на фабриката „Јака“ - Радовиш, за 
КОЈ е утврдено дека не одговара на условите предвидени со 
Законот за пуштање на лекови во промет и на прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

2. Организациите на здружен друд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение, се должни сите затекнати 
количини на тој лек да му ги вратат на производителот во 
рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на ова 
решение. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 06-1072 
4 мај 1989 година ^ . 
Белград Сојузен секретар за труд, 

здравство, боречки прашања 
и социјална политика, 

Радиша Гачиќ, с. р. 

495. 
Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 

став 1 од Законот за избор и отповик на делгати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, 
објавува 

Р Е З У Л Т А Т 
ОД ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА 

ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 
I. Дополнителните избори се одржани од 14 април до 

4 мај 1989 година во сите собранија на општините на тери-
торијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војво-
дина. 

На седниците на собранијата на општините присус-
твува 3.284 делегати од вкупно 5.390, а гласаа 3.269 делега-
ти. 

Неважечки гласачки ливчиња имаше 88. 
Кандидатот од Листата на кандидатите 
Милорад Средановиќ доби вкупно 2.297 гласови. 
II. Покраинската изборна комисија на С АЛ Војводи-

на, на седницата одржана на 11 мај 1989 година, утврди де-
ка, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Мило-
рад Средановиќ, маж, роден 1949 година, дипломиран 
инженер по технологија, Србин, член на Делегацијата на 
ООЗТ „Данубиус" Нови Сад. 

Број: 303 
24 мај 1989 година 
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловиќ, с. р. Рајко Нишавиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
Се разрешува Предраг Божовиќ од должноста по-
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мошннк на директорот на Сојузниот завод за статистика 
со 30 април 1989 година, поради заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 671 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 и член 390, а во врска со 
член 415 став 3 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува Горѓие Мињевиќ од должноста совет-

ник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет 
со 30 јуни 1989 година, поради исполнување на условите 
за заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 673 
27 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 и член 390, а во врска со 
член 415 став 3 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува Тихомир Стефановиќ од должноста со-

ветник на претседателот на Сојузниот извршен совет со 30 
јуни 1989 година, поради исполнување на условите за за-
минување во пензија. 

С. п. п. бр. 674 
27 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 став 1 и член 390 од Законот 
за основите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 
18/89), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНО-

ТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
Се разрешува Драгољуб Јосифовиќ од должноста ди-

ректор на Сојузното биро за работи на вработувањето со 

9 30 јуни 1989 година, поради исполнување на условите за 
заминување во пензија. 

С. п. п. бр. 675 
27 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78,21/82, 18/85,37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Се разрешува Вукашин Драгоевиќ од должноста ди-

ректор на Сојузниот завод за стандардизација, поради ис-
текување на времето на кое е назначен. 

Именуваниот, сообразно со одредбата од член 249 на 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 668 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85,37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАРОТ ВО СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ - ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува Горан Капетановиќ од должноста 
потсекретар во Сојузниот извршен совет - шеф на Кабине-
тот на претседателот на Сојузниот извршен совет со 10 
април 1989 година, поради заминување на друга 
должност. 

С. п. п. бр. 669 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА 
ЛЕТАЊЕТО 

Се назначува полковникот Станко Јањиќ за помош-
ник на директорот на Сојузната управа за контрола на ле-
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тањето, досегашен началник на Обласната контрола на 
летањето Белград. 

С. п. п. бр. 670 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 245 од Законот за основите на сис-
те“мот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 

,бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува Миодраг Ганиов од должноста сојузен 

советник во Сојузниот извршен совет за законодавни и 
правни прашања со 14 април 1989 година, поради замину-
вање на друга должност. 

С. п. п. бр. 672 
27 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Врз основа на член 236 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88- и 37/89), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ 
Се назначува Благота Жарковиќ за директор на Со-

јузниот завод за патенти, досегашен директор на тој за-
вод. 

С. п. п. бр. 678 
19 април 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

УКАЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од С о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- за особени заслуги во развивањето и унапредување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Вилчек Ивана Мирослав, Зулан Ивана Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грубор Јове Душан, Костић Јована Богдан, Ламбески ' 
Јована Мито; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Крајновић Дмитра Стојан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аранђеловић Аранђела Ђорђе, Гајић-Шеатовић Васи-
ли ја Десанка, Милошевић Стевана Бранислава, Митро-
вић-Бебић Анте Емилија, Мујачић Хасима Фехим, Вујисић 
Тодора Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Буљан Боже Стипан, Имери Џимшита Хусеин, Мар-

чан Ивана Драго, Миловановић Душана Живомир, Мир-
тич-Бабић-Баљевић Видака Јулија, Перишић Тихомира 
Жарко, Ратковић Крсте Бранко, Сорић Милета Виктор, 
Тасић Александра Растко, Ускоковић Стојана Лука; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Илић-Пантелић Константина Љиљана, Крашић Паје 

Драган, Љиљак-Тодоровић Стојана Милка, Миловановић 
Милорада Милан, Топић Живка Милован; 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Радаковић Милана Милорад, Вучинић Филипа Сен-
ка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антић Милорада Тугомир, Доброта Раде Мирко, Ђу-

кић Томе Славољуб, Марковик Рајка Војин, Ненадовић 



Страна 818 - Број 32 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 мај 1989 

Љубинке Милосав, Радивојевић Борисава Милан, Стева-
н о в ^ Витомира Душан, Влаисављевић Бранка Жарко. 

Бр. 99 
21 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Башић Фран,е Иван, Блажековић Петра Иван, Цукон 

Ивана Иван, Фајербах Павао Мирослав, Контент Андрије 
Јурај, Лазовић Ивана Иво, Омрчен Боже Божидар, Потла-
чек Стјепана Стјепан, Тодић Ђуре Гојко, Ванић Богдана 
Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доган Марка Јуре, Ферина Стјепана Славко, Јури-
шић Петра Данко, Кмезић Петра Боривој, Никић Јосипа 
Витомир, Поповиќ Луке Никола, Пресечан Томе Ивица, 
Прусац Изета Фикрет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бабић Луке Владимир, Билић-Целић Јосипа Виктори-

ја, Бодог Алојза Фрањо, Боњај-Тудовић Александра Ђур-
ђа,. Бришник Катице Петар, Дамјановић Стипе Стјепан, 
Дубравчић Јосипа Ивица, Дујић Ђуре Иван, Филиповић-
-Грчић Јакова Божо, Фрлан Јосипа Јосип, Јагодић Ивана 
Звонимир, Јелић Драгана Иван, Калинић Јове Милутин, 
Каменски Мије Јосип, Кантолић Петра Јосип, Кеглевић 
Фрање Златко, Косановић-Хинић Ђуре Мирјана, Ковач 
Андре Фрањо, Ковачевић Ивана Ђуро, Крулчић Јосипа 
Алдо, Љубић-Прокоповић Леа Марија, Мацут-Вујић Ива-
на Марица, Марковић Боже Божо, Маркежић Ивана Јосо, 
Маршанић-Чехић Блаже Марија, Матаић Јуре Грга, Мате-
т а Златка Златко, Мнлинковић Ивана Јосип, Модрић Ма-
те Јурај, Окунски Мије Жељко, Подруг Каје Зденко, Поса-
рић Петра Иван, Прица Ненада Нада, дангелов Круме 
Павле, Рендулић Анте Миле, Руделић Марка Стјепан, 
Срук Драгутина Бранко, Стелец Фрање Ивана, Шимуно-
вић Билка Бранимир, Шошки Ивана Јосип, Шуљ Ивана 
Иван, Тројар Јанка Светозар, Троглић Илије Јосип, Ваша-
ревић Мате Мато, Вечерић Јосипа Стјепан, Врбановић Вје-
кослава Крунослав, Вукман Ивана Блаж, Зрнић Милана 
Буде, Згаљић Анто на Јосип; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Амбреин Иван Иван, Брнада Павла Мирослав, 

Кожић Јосипа Јосип, Краљ Фран,е Бранко, Мерле Слепа-
на Карло, Миличић Драгутина Вања, Модрић Томе Мар-
ко, Пенезић Јосипа Антун, Береш Јулинса Звонимир, 

О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бауман Јожефа Алфонз, Брезар Антона Штефан, Бур-

гар Јанез Цирил, Цудерман-Цсипо Душана Терезија, Гај-
ски Јанез Иванка, Стргар Антона Антон; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Крабоња-Пигнар Франца Цветка, Краљ Франца Вла-

димир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Кекец Мартина Славко. 

Бр. 100 
24 ноември 1988 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Раиф Диздаревиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

470. Уредба за измени на Уредбата за издатоците 
за патни и други трошоци што на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации 
им се признаваат во материјални трошоци - 805 

471. Уредба за дополнение на Уредбата за издато-
ците за службени патувања и селидби во стран-
ство 805 

472. Одлука за отворање Конзулат на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на 
Крф, Република Грција 805 

473. Одлука за отворање Конзулат на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 
Едмонтон, Провинција Алберта, Канада 806 

474. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот 
на формирање на цените за лекови 806 

475. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот на пресметување на општествено 
признатите репродукциони потреби и начинот 
на усогласување на правото на увоз и плаќање 
со остварениот извоз и девизниот прилив 806 

476. Одлука за одобрувавње на државјаните од СР 
Германија да доаѓаат во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија или да преми-
нуваат преку нејзината територија без југосло-
венска виза 806 
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Страна 

477. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
производите во прометот на големо односно 
на мало 807 

478. Одлука за продолжувале на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
производите од увоз 807 

479. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените на 
бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот и на 
рудите и концентратите на тие метали 807 

480. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за давање согласност на цените на опре-
делени производи 807 

481. Одлука за продолжување на важењето на Од-
луката за начинот на формирање на цените за 
лекови 808 

482. Одлука за начинот на формирање на цените на 
нафтените деривати во прометот 808 

483. Решение за определување на сезонски грани-
чен премин за меѓународен воздушен сообра-
ќај Аеродром „Лошињ" 809 

484. Правилник за начинот на употреба и за класи-
фикација на еталоните за единица на електрич-
на моќност 809 

485. Правилник за условите за формирање на лабо-
ратории за преглед на работни еталони и на 
мерила за електрични големини 809 

486. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на други побарувања на Народната банка на 
Југославија 812 

487. Одлука за основните обележја на банкнотата 
од 100000 динари 813 

Страна 

488. Одлука за измена на Одлуката за рамката за 
давање авали на банките на хартиите од вред-
ност, за давање гаранции за обврските на ко-
рисниците на општествени средства и за изда-
вање на сопствени хартии од вредност 813 

489. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за задолжителна резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија 814 

'490. Одлука за пуштање во оптек банкнота од 
100000 динари 814 

491. Наредба за измена на Наредбата за забрана на 
увоз во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и провоз преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на чапункари и производи, суровини и 
отпадоци по потекло од чапункари од Репуб-
лика Италија 814 

492. Наредба за измена на Наредбата за утврдува-
ње на највисокиот износ до кој може да се оп-
редели пензијата и додатокот кон пензијата од 
1 април 1989 година 814 

493. Одлука за измена на Одлуката за усогласување 
на пензиите со движењето на номиналните 
личли доходи на активните воени лица 815 

494. Решение за повлекување од промет на лекот 
ECALIN крем 30 g, серија 010687, производ на 
фабриката „Јака“ - Радовиш 815 

495. Резултат од дополнителните изеири за еден де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија од Социјалистичка Автономна Покра-
ина Војводина 815 

Назначувања и разрешувања 815 
Одликувања 817 
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