
Цена на овој број е 920 динари. - Аконтација на 
претплатата за 1988 година изнесува 12.500 ш-
нари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редакција 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. -
Телефони: Ценкала 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 

11756 

186. 
Врз основа на член 57 став 1 од Законот за оданочува-

ње на производи и услуги во промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/79, 5/80 63/80 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87 и 10/88) врз основа на усогласените ставови 
со надлежните републички и покраински органи, Сојузни-
от извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НА-
МАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРЕ-

РАБОТКИ ОД ТУТУН 
Член 1 

Во Уредбата за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот данок на промет на 
преработки од тутун („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/87, 
39/87 и 65/87) во член 1 точката 2 се менува и гласи: 

„2) на сите видови екстра цигари - пакување од 20 
парчиња, на чие производство не се применуваат прописи-
те за југословенските стандарди, основниот данок на про-
мет на прозводи се плаќа и тоа за цигарите: 

- чија цена е до 459 динари 44,51 % 
- чија цена е над 459 до 549 динари 46,85% 
- чија цена е над 549 до 799 динари 53,06% 
- чија цена е над 799 динари 62,20%." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 60 
10 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

187. 
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 ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НАЈ-
ВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 
1. Во Одлуката за определување на највисокото ниво 

на цените и највисоките цени за определени производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/88) по точка 12 се 
додава точка 12а, која гласи: 

„Цените на производите од гранката 0133 Производ-
ство и преработка на тутун формирани во согласност со 

Одлуката за определување на највисоките цени на опреде-
лени производи од интерес за целата земја (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 74/87 и 78/87) можат да се зголемат, и 
тоа: цените на производите од групата 01331 подгрупа 
013310 Производство на ферментиран тутун: сите произ-
води - до 47,8%, а цените на производите од групата 01332 
подгрупа 013320 Преработка на тутун: сите производи -
до 22,6%.". 

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на преработки од тутун и работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: имате-
лите на дуќани) ќе ги попишат сите количества на залихи-
те на тие преработки затечени на ден 11 март 1988 година 
по престанокот на работното време, како и сите количес-
тва на тие преработки што до тој ден на организациите на 
^дружен труд и имателите на дуќани им ги фактурирале 
производителите односно добавувачите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на преработки од тутун и имателите на дуќани 
ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство 
или друга евиденција, во согласност со прописите, разли-
ката во цената помеѓу цените на преработките од тутун 
што постоеле и биле применувани до денот н& влегување-
то во сила на оваа одлука и цените формирани во соглас-
ност со оваа одлука, за сите попишани количества. Таа 
разлика може да се користи во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните 
количества на преработки од тутун и износот на разлика-
та во цената - на надлежниот орган на општината на чија 
територија ја вршат дејноста. 

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

Е. п. бр. 61 
10 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
^ Милош Милосавлевиќ, е. р. 

188. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), 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 ДЕ-

ВИЗНИОТ ПРИЛИВ 
1. Во Одлуката 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), во точка 43 ст. 1, 2 и 3 се заменуваат со нови ст. 1 
и 2, кои гласат: 

,,Податоците за остварениот девизен прилив ги опфа-
ќаат извршените наплати на извозот на стоки и услуги во 
конвертибилни девизи од 1 јануари тековната година, по 
кои е исплатена динарска противвредност, освен наплати-
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те на извозот на стоки и услуги во конвертибилни девизи 
остварени по работи на долгорочна производствена коо-
перација, компензациони работи, освен делот за кој при-
ливот по овие работи е поголем од одливот, саемски ком-
пензациони работи и работи на малограничен промет, ка-
ко и на увозот на стоки и услуги со кој се наплатува изво-. 
зот на стоки и услуги. 

Податоците за остварениот извоз од 1 јануари теков-
ната година го опфаќаат остварениот извоз на стоки и ус-
луги со наплата во конвертибилни девизи, освен привре-k 

мениот извоз, извозот кој се врши врз основа на договор 
за долгорочна производствена кооперација, компензацио-
ни работи, освен делот за кој извозот по овие работи е по-
голем од увозот, саемски компензациони рботи и работи 
на малограничниот промет, како и на извозот на стоки и 
услуги што се наплатува со увозот на стоки и услуги." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 
2. Во точка 46 по став 1 се додава нов став 2, кој гла-

си: 
„По исклучок од одредбите на став 1 на оваа точка, 

увозот по компензациони рботи и увозот на стоки и услу-
ги со кој се наплатува извозот на стоки и услуги се вршат 
во рамките на утврдените права на увоз и плаќање усогла-
сени со коефициентот на девизниот прилив, кој изнесува 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Во досегашниот став 3, кој станува став 4, по зборо-

вите: „Коефициентот на девизниот прилив" се додаваат 
зборовите: „од став 3 на оваа точка''. 

3. Во точка 51 став 1 одредбата под 2 се брише. 
Досегашните одредби под 3 до 8 стануваат одредби 

под 2 до 7. 
4. По точка 65 се додава поглавје Villa и точ. 65а и 

656, кои гласат: 
„VIIIа. Користење на правото на увоз и плаќање по 

специфични работи на надворешнотрговскиот промет. 
65а. Во рамките на пресметаните, зголемените однос-

но намалените општествено признати репродукциони по-
треби и усогласени со коефициентот на девизниот прилив 
од точка 46 став 2 на оваа одлука, организациите на 
здружен труд ги пријавуваат склучените договори за увоз 
на суровини и репродукциони материјали распоредени на 
формата на увозот ЛБО, за вредноста франко југословен-
ска граница, и тоа: 

1) по компензациони работи; 
2) по работи на увозот на стоки и услуги по кои се на-

платува извозот на стоки и услуги. 
Увозот на суровини и репродукциони материјали 

распоредени на формите на увозот „К" и „Д" организаци-
ите на здружен труд го пријавуваат во рамките на утврде-
ното и усогласено право на увоз и плаќање, во согласност 
со одредбите на точка 46 став 2 и точ. 54 и 55 од оваа одлу-
ка, за вредноста франко југословенска граница, и тоа: 

П по компензациони работи; 
2) по работи на увоз на стоки и услуги по кои се на-

платува извозот на стоки и услуги; 
3) по саемски компензациони работи; 
4) по работи на малограничниот промет. 
Ако опремата се увезува по работите наведени во 

став 2 на оваа точка, при усогласувањето на правото на 
увоз со плаќање во готово се применува коефициентот на 
девизниот прилив од став 2 на точка 46 од оваа одлука. 

656. Ако работите на увозот во согласност со одред-
бите на точка 65а од оваа одлука се реализираат така што 
корисникот на извозот и увозот да не е иста организација 
на здружен труд односно друго општествено правно лице, 
усогласување во смисла на одредбите од став 2 на точка 46 
од оваа одлука и се врши на органнизацијата на здружен 
труд за чија сметка се увезуваат стоките." 

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

Е. п. бр. 59 
10 март 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

189. 
Врз основа на член 185 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 и 18/85), заради спроведување на одредби-
те на Резолуцијата за политиката на остварувањето на оп-
штествениот план на Југославија, што се однесуваат на 
Енергетскиот биланс на Југославија, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1988 ГОДИНА 
1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија за 1988 година, бр. 
312-10/88. 

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

Е. п. бр. 58 
11 февруари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

190. 
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/81, 41/83 и 75/85), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПА-
РИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, СЕ-
МЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И ЗГОЛЕМЕНАТА СЕ-
МЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА 
И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОР-

ТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Месечните парични износи на личната инвалидни-

на, семејната инвалиднина и зголемената семејна инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од страна на дру-
го лице и ортопедскиот додаток конечно се утврдуваат за 
1987 година (во согласност со порастот на просечниот ме-
сечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во 1987 година во однос на 1986 година 
од 105,5%) и изнесуваат: 

1) Личната инвалиднина: 
Група: Динари 
I 264.427 
И 191.630 
II I 144.985 
IV 107.066 
V 76.234 
VI 47.253 
VI I 31.969 
VII I 15.416 
I X 11.503 
X ..7.774 

2) Семејната инвалиднина и зголемената семејна ин-
валиднина: 
- за еден корисник на семејна инвалиднина (член 

36 став 2 од Законот за основните права на вое-
ните инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци) 17.214 

- за еден корисник на семејна инвалиднина што 
тоа право го остварува како член на семејството 
на паднатиот борец (член 36 став 3 од Законот за 
основните права на воените инвалиди и на се-
мејствата на паднатите борци) 34.428 
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- зголемената семејна инвалиднина (член 39 од 
Законот за основните права на воените инвали-
ди и на семејствата на паднатите борци) ..91.809 

3) додатокот за нега и помош од страна на друго ли-
це: 
- за прв степен 226.693 
- за втор степен 174.390 
- за трет степен 122.086 

4) Ортопедскиот додаток: 
- за прв степен 76.499 
- за втор степен 58.385 
- за трет степен 37.602 
- за четврти степен 18.193 

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

Бр. 221/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

191. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орденот Караѓорѓева ѕвез-
да со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златен 
медал на Оби^иќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ПО ОСНОВ НА ОРДЕНОТ 
НА НАРОДЕН ХЕРОЈ И ОРДЕНОТ КАРАЃОРЃЕВА 

ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање по основот на Орде-

нот на народен херој и орденот Караѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви за 1988 година изнесува 217.456 динари. 

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

Бр. 222/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Бакиќ, е. р. 

192. 
Врз основа на член 24 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) и член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНО-
ТО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 
1941" И НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛ-
ЦООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈ-

НА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1988 ГОДИНА 
1. Годишното парично примање за закрепнување на 

носителите на „Партизанска споменица 1941" и на борци-

те од Шпанската националноослободителна и револуцио-
нерна војна од 1936 до 1939 година за 1988 година изнесу-
ва 196.580 динари. 

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

Бр. 223/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

193. 
Врз основа на член 24 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 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 18 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), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИ-

ЈАТА ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА 
1. Основот за определување на додатокот кон пензи-

јата според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 194Г\ Законот за основните пра-
ва на борците од Шпанската националноослббодителна и 
револуционерна војна од 1936 до 1939 година и Законот за 
основните права на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој од 1 јануари 1988 година изнесува 184.403 дина-
ри. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 224/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

194. 
Врз основа на член 24 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) и член 25 став 4 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85) и член 116 од Законот за основните 
права на лицата одликувани со орденот Караѓорѓева ѕвез-
да со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златен 
медал на Обилиќ („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
22/73, 33/76, 68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот 
комитет за прашања на борците и воените инвалиди изда-
ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕС-
ТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941", НА БОРЦИ-
ТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 
1939 ГОДИНА И НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОР-
ДЕНОТ КАРАГОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ ВО 1988 

ГОДИНА 
1. Надоместот на трошоците за закоп на носителите 

на „Партизанска споменица 1941", на борците од Шпан-

Претседател 
на Сојузниот комтет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 
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ската националноослободителна и револуционерна војна 
од 1936 до 1939 година и на лицата одликувани со орденот 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви во 1988 година изнесува 
521.895 динари. 

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

Бр. 225/Ј 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

195. 
Врз основа на член За став 4 од Законот за боречкиот 

додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 33/76, 32/81, 
68/81 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ЗА 1987 

ГОДИНА 
1. Во согласност со порастот на просечниот месечен 

личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1987 година во однос на 1986 година од 
105,5%, конечно се утврдува височината на основот за оп-
ределување на боречкиот додаток за 1987 година во износ 
од 184.403 динари. 

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

Бр. 226/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

196. 
Врз основа на член 24 став 6 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) и член 25 став 6 од Законот за основ-
ните права на борците од Шпанската националноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО 
МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Во согласност со порастот на просечниот месечен 
личен доход во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во 1987 година во однос на 1986 година од 
105,5%, конечно се утврдува височината на основот за оп-
ределување на постојаното месечно парично примање 
според Законот за основните права на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" и Законот за основните 
права на борците одЈЛпанската националноослободигел-
на и револуционерна војна од 1936 до 1939 годинава 1987 
година во износ од 184.403 динари. 

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

Бр. 227/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комтет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

197. 
Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНЕЧНО УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА 
ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ 

ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Врз основа на порастот на просечниот месечен ли-

чен доход во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во 1987 година во однос на 1986 година од 
105,5%, конечно се утврдува височината на постојаното 
месечно парично примање според Законот за основните 
права на лицата одликувани со Орден на народен херој за 
1987 година во износ од 184.403 динари. 

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

Бр. 228/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комтет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 

198. 
Врз основа на член 19 став 4 од Законот за основните 

права на лицата одликувани со Орден на народен херој 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 
68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ЛИЦАТА ОДЛИКУ-

ВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Надоместот на трошоците за закоп на лицата од-
ликувани со Орден на народен херој во 1988 година изне-
сува до 869.825 динари. 

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

Бр. 229/1 
29 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Ваниќ, е. р. 
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198а. 

Врз основа на член 56. ст. 1 во 4, член 58 став 3 и член 
60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80) директорот на Сојузниот завод 
за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
АТЕСТИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА ЗА ОПШТА 

НАМЕНА 
1. Во Наредбата за задолжително атестирање на че-

лични јажиња за општа намена („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 61/83) во точка 9 зборовите: „и со нанесување" се заме-
нуваат со зборовите:" или со нанесување". 

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

Бр. 07-93/144 
27 мај 1987 година 
Белград 

200. 
Врз основа на член 59 став 1, а во врска со член 13 од 

Законот за внесувањето и растурањето на странски сред-
ства за масовно комуницирање и за странската информа-
тивна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 39/74 и 74/87) сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 
НА НЕДЕЛНИОТ МАГАЗИН „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE MAGAZIN" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на неделниот магазин „Frankfurter Allgemeine Maga-
zin" од 12 февруари 1988 година број 415, што излегува на 
германски јазик во Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/9 
24 февруари 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

199. 
Врз основа на член 99 став 2 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Советот на гуверне-
рите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАД-

ВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
1. Во Упатството за пополнување на пријавите за 

склучени договори за надворешнотрговски промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 86/87) во Кодексот на шиф-
рите, што е составен дел на Упатството, глава X Единици 
на мера се менува и гласи: 

Реден 
број Назив Шифра 

1 парче И 
2 mg - милиграм 19 
3 g - грам 21 
4 kg - килограм 22 
5 t - тон 24 
6 m - метар 26 
7 т 2 - квадратен метар 27 
8 т 3 - кубен метар 28 
9 1 - литар 33 

10 hl - хектолитар 34 
11 дузина 44 
12 чифт 45 
13 арак 46 
14 MW - мегават 65 
15 kW - киловат бб 
16 гарнитура - комплет 67 

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

О. бр. 18 
24 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер . 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА % 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДЕЛ ОД ОД-
РЕДБАТА НА ЧЛЕН 9 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ НА СР СР-

БИЈА ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 
1. Со Одлуката У-број 167/85 и др. од 9 април 1987 

година, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 54/87, 
Уставниот суд на Југославија утврди дека одредбата на 
член 9 став 2 од Законот за станбените односи („Службени 
гласник СР Србије", бр. 9/85), во делот со кој е утврдено 
дека својството на член на семејното домаќинство на' но-
сител на станарско право го имаат внучињата без родите-
ли, не е сог ласна со Уставот на СФРЈ. Одлуката е доставе-
на до Собранието на СР Србија на 7 август 1987 година. 

2. Собранието на СР Србија, во рокот утврден со од-
редбата на член 384 од Уставот на СФРЈ, не ја усогласи ос-
порената одредба на Законот со Уставот на СФРЈ, па Ус-
тавниот суд на Југославија на седницата одржана на 17 
февруари 1988 година, врз основа на член 384 став 4 од Ус-
тавот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека на 8 февруари 1988 година престана 

да важи делот одгодредбата на член 9 став 2 од Законот за 
станбените односи („Службени гласник СР Србије", бр. 
9/85), кој гласи: „без родители". 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Уставниот суд д~р Александар 
Фира и судиите: Димче Козаров, Божидар Булатовиќ, Ду-
шан Штрбац, Вељо Марковиќ, д-р Иван Кристан, м-р 
Крсте Маловски, м-р Милован Бузаџиќ, Хрвое Бачиќ, Ми-
лосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ", и 
во „Службени гласник СР Србије". 

У-бр. 167/85, 336/85, 68/86, 366/85, 
49/86, 266/87 и 263/87 

17 февруари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Александар Фира, е. р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
НА СР СРБИЈА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ПО ОСНОВ НА РАБОТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА СА-
МОУПРАВНИ, ЈАВНИ И ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ 

ФУНКЦИИ 
Со Одлуката У-бр. 257/86 и 332/86 од 25 јуни 1987 го-

дина, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 54/87, Ус-
тавниот суд на Југославија утврди дека Законот на СР Ср-
бија за престанување на правата по основ на работа на 
носителите на самоуправни, јавни и други општествени 
функции („Службени гласник СР Србије", бр. 46/84) не е 
во согласност со Уставот на СФРЈ. Одлуката е доставена 
до Собранието на СР Србија на 7 август 1987 година. 

Собранието на СР Србија, во рокот утврден со член 
384 од Уставот на СФРЈ, не го усогласи наведениот закон 
со Уставот на СФРЈ, па Уставниот суд на Југославија, врз 
основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, на седница-
та одржана на 17 февруари 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека на 8 февруари 1988 година преста-

нал да важи Законот за престанување на правата по основ 
на работа на носителите на самоуправни, јавни и други 
општествени функции („Службени гласник СР Србије", бр. 
46/84). 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и 
судиите: Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, Хрвое 
Бачиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Веља Марко-
виќ, Милосав Стијовиќ, Рамадан Враниќи и Душан Штр-
б а в 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и во „Службени гласник СР Србије". 

У-бр. 257/86 и 332/86 
17 февруари 1988 година 
Белград 

t Претседател 
на Уставниот суд на 

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

У К А З И 

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

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

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА 
РЕПУБЛИКА МАВРИТАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Душан Грубор од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Исламска Република Мавританија 
со седиште во Бамако. 

II 
Се назначува I 
Бранко Зековиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-

ја во Република Мали, за извонреден и ополномоилен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во Исламска Република Мавританија со седиште 
во Бамако. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
27 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

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 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 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги во развивањето и унапредувањето на кривич-
ното право и системот на безбедноста, како и за придонес 
во стручното издигнување на кадрите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Сојузот на здруженијата за кривично право и крими-
нологија на Југославија - Белград; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Марин Реље Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Фира Т)ор1]а д-р Александар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гузина Васе Растко, Кнежеви!} Јагоша Војислав; 

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

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на кугларскиот спор! и 
за успеси постигнати на натпреварувања, како и за придо-
нес во Heiување!о на револуционерните традиции 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кугларскиот клуб „Зеница" - Зеница 

- ио повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси посгигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на организацијата на ра-
богата и економиката и за придонес во стручното оспосо-
бување на кадрите 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Институтот за организација и економика - Сараево; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во научноис-
тражувачката работа во областа на клиничната биохемија 
и придонес за здравствената заштита на населението 

ООЗТ Институт за клиничка биохемија - Сараево; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати - во работата значај-
на за стопанскиот напредок на земјата 

РО кожарско-текстилен комбинат Високо, ООЗТ фаб-
рика за конфекција „НАПРЕДАК" - Тешањ; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

СОЗТ „Фероелектро" - „Унутрашња трговина" - РО 
за трговија на големо и мало со непрехранбени производи 
-Сараево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Крошњар Николе Владан, Мајкић Душана Миле, 

Мијановић Раде д-р Гашо, Пајкановић Које Миле, Радино-
вић Остоје Ђуро, Родић Раде Драган, Салихбеговић Заима 
Химзо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Батар Симе Милан, Брекало Мате Стјепан; 

- 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 

Средић Петра Светозар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђулић Хамида Хајрудин, Најдановић-Самоковлија 

Исака д-р Рикица; 

О Д С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работага зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„ЈУГОПЕТРОЛ" - РО за истражување, експлоатација 

и промег на нафта и нафтени деривати - Котор; 

- за долгогодишна револуционерна работа и извон-
редни литературни дела, за развивање и јакнење на свеста 
на нашите грагани за слобода и независност на земјата, 
како и за значаен придонес во изградбата на социјалисгич-
кото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕН-
ТА 

Костић Ђура Душан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Вујовић Јована д-р Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бојовић Рада д-р Јован; Пајовић Илије д-р Радоје; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по пвод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитание на младите генерации, како и за знача-
ен придонес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

* Основното училиште „Јосип Козарац" - Семељци, 
Гаково; 

- за заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
музичкиот и културно-забавниот живот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Плех музика на РКУД „Жељезничар" - Копривница; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во основното образование и 
социјалистичкото воспитание на младите генерации, како 
и за придонесот во ширењето на просветата и културата 

Основното училиште „Иван Цанкар" - Загреб; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето 
на физичката култура, во негувањето на револуционерни-
те традиции од народноослободителната борба и јакнење-
то на братството и единството мегу нашите народи и на-
родности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Меморијал на 26 замрзнати партизани Мркопаљ -
Делнице; 

- по повод четириесетгодишнината од постое(њето, а 
за особени заслуги во развивањето на културно-забавниот 
и спортскиот живот и придонес во ширењето на братство-
то и единството мегу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-уметничкото и спортско друштво „Брат-
ство" - Марушики, Бује; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на техничката култура и придонес во ши-
рењето на братството и единството мегу нашите народи и 
народности 

Сојузот на организациите за техничка култура - На-
родна техника на општина Риека; 
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по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси посин наги во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„Аеродром Загреб" - РО за аеродромски услуги Ве-

лика Горица; 

- по повод четириесетгодишнината од постоење го, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

„Бродомеркур" - РО за промет со технички стоки и ј-
воз-увоз - Сплит; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето и унапредување 10 на 
медицинските науки и придонес на здравствената заштита 
на населението 

Медицинската академија на Хрватска - Загреб; 

- за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки 
животи, општествен и личен имот, со што е придонесено 
на социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Доброволното пожарнпкарско друштвно - Купјак, 

Делнице; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во работата значајна за сто-
панскиот напредок на земјата 

РО „Истраграфика" Фабрика за амбалажа Ровињ во 
состав на СОЗТ „ТДИА" - Ровињ; 

- за долгодишна револуционерна работа и особени 
заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за сло-
бода и независност на земјата, како и за значаен придонес 
во изградбата на социјалистичкото самоуправно општес-
тво 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Јокић Симе Јовица; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђетелић Антуна Перо, Добрила Јураја Антон; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Рросс Мавре д-р Марјана, Кнежевић Марка Миле, 

Круна Јана Алфред, Кукоч Круне д-р Едуард, Лончар Ма-
те Душан, Пражић Стевана Петар, Рудан Фране Стјепан, 
Улемек Миле Љубица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ферлин Мартина Анте, Фисковић Вицка д-р Цвито, 

Јока Стојше Васо, Качунић Марка Фране, Каменар Вито-
мира д-р Борис, Новак Ивана Иван, Пеко Анте Петар, Раз-
милић Анте Јурај, Сутлић Љубомира д-р Вања, Велчић Ју-
лије Весељ ко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Медвед Јосипа Јакоб; 

- за особени заслуги и ност ги наги успеси во р а б о т а 
значајна за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ала1а Мартина д-р Гаја, Бомбарделли Анте Силвије, 

Глухак Мије Михаљ, Лашкарин Ивана Звонко, Матошић 
Слепана Ђуро, Сершић Ивагга Станко, Стојановић Душа-
на Миодраг, Вукадиновић-Пиндулић Антуна д-р Мара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Драгарић Ивана Милан; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод четириесетгодиплнината од постоењето, а 
за особени заслуги во омасовувањето и развиваењето на 
физичката култура и спортот и успеси постигнати на на-
тпреварувањата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Спортско друштво „Вардар" - Скопје; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во основното музичко об-
разование и воспитание на младите генерации, како и за 
придонес во ширењето на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основното музичко училиште „Киро Димов" - Титов 
Велес; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапре-
дувањето на градежништвото и придонес во усовршува-
њето на стручните кадри 

Сојузот на градежните инженери и техничари на Ма-
кедонија - Скопје; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Николовски Сотир Гога; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Брезовска Димко Весела, Пупески Андон Здравко, 

Крстевски Петар Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ангеловски Петар д-р Томе, Лазески Никола Борко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Османли Дијаманди Димитри, Серафимовски Спиро 

Михајло; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- по повод стогоди шии ната од постоењето, а за осо-

бени заслуги и успеси постигнати во разбивањето и унап-
редувањето на архивската дејност, како и за значаен при-
донес во зачувувањето на културно-историскато Наслед-
ство 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Архивот на СР Словенија - Љубљана; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата значајна 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Лучкото претпријатие „Лука Копер" - Колар; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во развивањето на музејската дејност и 
придонес во ширењето на просветата и културата 

Музејското друштво - Шкофја Лока; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на планинарскиот 
спорт и .придонес во негувањето на револуционерните 
традиции 

Планинарското друштво „Снежник" - Илирска Бис-
трица; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки 
животи, општествен и личен имот, како и во ширењето на 
пожарникарството, со што е придонесено за социјалистич-
ката изградба на земјата 

Пожарникарското друштво - Старше, Марибор; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки 
животи, општествен и личен имот, како и во ширењето на 
пожарникарството, со што е придонесено за социјалистич-
ката изградба на земјата 

Пожарникарското друштво - Титово Белење; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во омасовувањето и развивањето на авто-мото 
спортот и придонес во ширењето на техничката и сообра-
ќајната култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Авто-мото друштвото „Шландер" - Цеље; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во омасовувањето и развивањето на авто-мото 
спортот и придонес во ширењето на техничката и сообра-
ќајната култура 

Авто-могО туринг клуб - Љубљана; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во музичкото образова-
ние и воспитание на младите генерации, како и за придо-
нес во ширењето на музичката култура 

Музичката школа - Кочевје; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во научно-
истражувачката работа во областа на сточарството и при-
донес во унапредувањето на земјоделското производство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
СОЗТ АБЦ Помурка - Сточарско-ветеринарски завод 

за Помурје - Мурска Собота; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

ИМП, РО ИКО - Индустрија на металска опрема -
Љубљана; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата значајна 
за стопанскиот напредок на земјата 

„ИЗОЛИРКА" индустрија на изолацирни материјали 
« Љубд»ана; 

- за заслуги и успеси постигнати во работата значај-
на за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Конфекција „Лиска" - Севница, ООЗТ Шивалница -

Загорје об Сави; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Кошак Карел д-р Миро; 1 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Горуп-Торић Ивана Александра, Лешњак Франц Ви-

ктор, Моравец Јосип Душан, Видергар Леополда Руди; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Бавец-Первање Форгуната Марија, Ферчеј Јакоб д-р 

Јоже, Камбич Јоже д-р Винко, Кершеван Андреј Нуша, 
Скергет Матија д-р Богомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Батис Јанез д-р Јанез, Кланшек Макс Едо, Корнхау-

сер Дезидер д-р Павле, Млиншек Франц д-р Душан; 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
културно-уметничкиот живот и аматерското творештво 
меѓу работниците, како и за придонес во ширењето на 
прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Културно-уметничкото друштво ^Никола Тесла" на 
Градското сообраќајно Белград - Белград; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во здравствената и 
социјалната заштита, рехабилитацијата и професионално-
то оспособување на инвалидите 

Сојуз за церебрална парализа, детска парализа и пле-
гија - Белград; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо* 
бени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унап-
редувањето на метеоролошката дејност и значаен придо-
нес во стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Метеоролошка опсерваторија во Белград; 

- по повод стопедесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во образованието 
и воспитанието на младите генерации во духот на прогре-
сивните идеи и значаен придонес во ширењето на просве-
тата и културата 

ООЗТ Мешовити струки „Филип Филиповиќ" - Ча-
чак, Гимназија - Чачак; 
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по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
„ДИНАРА" - РО за надворешна и внатрешна тр10ви-

ја и деловно-техничка соработка - Белград; 

- з а особени заслуги и успеси постигнати во работата 
значајна за стопанскиот напредок на земјата 

Фабриката на мотокултиватори и машини -
Књажевац, ООЗТ во состав на ИМТ - Белград; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во образованието на стручните кадри 
и придонес во развојот на техничките науки 

Вишата техничка машинска школа - Трстеник; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата зна-
чајна за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
ИМТ Белград - ООЗТ Фабрика за машини и делови -

Бољевац; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Живановић Косте Милисав; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Пере Јован, Баколић-Влајнић Лује Аделина, 

Филиповић Душана Милан, Лучић Мићуна Душан, Мир-
четић Станка Радован, Радуловић Ђуре Драго, Шекеровић 
Ноја Ратко, Влајнић Александра Живојин; 

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

СО ОЈ>ДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Хајдин Манојла д-р Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андријанић Петра Веселин; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Данон Моше Јаша, Ковачевић-Марјановић Ђуре Сав-
ка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ивковић Војислава д-р Милорад, Радуловић Спасоја 

д-р Петар, Видановиќ Михајла д-р Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јанићијевић Васе д-р Ненад; 

О д С А П К о с о в о 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и воспитание на младите генерации, како и за придо-
нес во ширењето на просее гата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основното училиште „17. новембар" - Призрен; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на патничкиот сообраќај и придонес во 
ширењето на сообраќајната култура и безбедност 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Сојузот на возачите на Војводина - Нови Сад; 

- по повод стодваесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, 
општествен и личен имот, како и во ширењето на пожар-
никарството, со што е придонесено за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Доброволното пожарникарско друштво - Суботица -
Матица; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во омасовувањето и развивањето на пливачки-
от и ватерполо спорт и успеси постигнати на натпревару-
вањата 

Пливачкиот и ватерполо клуб „Бечеј" - Бечеј; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во развива-
њето и унапредувањето на лозарското производство, со 
што е придонесено за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО лозарство и подрумарство „Вршачки виногради" 

- Вршац; 

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во организирањето и унапредувањето на град-
скиот и приградскиот сообраќај 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО за превоз на патници во градскиот и приградски-

от сообраќај „Суботица-транс" - Суботица; 

Бр. 82 
14 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

Лазар Мојсов, е. 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 соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а 
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- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Мали 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

М. Kibily Dembo DIALLO - извонреден у ополно 
моштен амбасадор на Република Мали во СФРЈ; 

Бр. 89 
19 октомври 1987 година 
Белг рад 

Претседател 
на Претседателството на 

> . СФРЈ, 
Лазар Мојсов, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

186. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, 
намалување односно укинување на стапките на 
основниот данок на промет на преработки од 
тутун 481 

187. Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на највисокото ниво на цените и најви-
соките цени за определени производи и услуги 481 

188. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за начинот на пресметување на општествено 
признатите репродукциони потреби и на начи-
нот на усогласување на правото на увоз и пла-
ќање со остварениот извоз и девизниот прилив 481 

189. Одлука за Енергетскиот биланс на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија за 
1988 година 482 

190. Наредба за конечно утврдување на месечните 
парични износи на личната инвалиднина, се-
мејната инвалиднина и зголемената семејна 
инвалиднина, на додатокот за нега и помош од 
страна на друго лице и на ортопедскиот дода-
ток за 1987 година 482 

191. Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање по основ на Орде-
нот на народен херој и Орденот Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви за 1988 година 483 

192 Наредба за утврдување на височината на го-
дишното парично примање за закрепнување на 
носителите на „Партизанска споменица 1941" 

Страна 

и на борците од Шпанската националноосло-
бодителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година за 1988 година 483 

193. Наредба за утврдување на височината на осно-
вот за определување на додатокот кон пензија-
та од 1 јануари 1988 година 483 

194. Наредба за утврдување на височината на надо-
местот на трошоците за закоп на носителите 
на „Партизанска споменица 1941", на борците 
од Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна воја од 1936 до 1939 година и на 
лицата одликувани со орденот Караѓорѓева 
ѕвезда со мечеви во 1988 година . 483 
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