
СЛУ; 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

водство 60802-603-21943 

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

11756 

1. 

Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи Сојузниот из-' 
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО И СТЕРИЛИЗИРАНО 
МЛЕКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ЦЕ-

НИ НА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на млеко можат цените на пастеризира-
ното млеко да ги зголемат до 32,8%, а цените на стерили-
шраното млеко до 16%. 

2. Цените на производите од гранката 0130 на група-
та 01305, подгрупа 013050 Преработка и конзервирање на 
млеко: хранава доенчиња и мали деца, што постоеле и се 
применети на ден 14 ноември 1987 година зголемени за 
18%, се определуваат како највисоки цени. 

3. Со денот на влегувањето во сила Ца оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на пастеризирано и стерилизирано 
млеко („Службен лист на СФРЈ", бр. 74/87). 

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

Е. п. бр. 1 
7 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

2. 
Врз оснва на член 20 став 5 од Законот за паричниот 

систем (^Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 61/82 и 
71 /86), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ-
ТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКАВО 1987 ГОДИНА 
1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1987 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/87, 57/87 и 72/87) 
привремено се продолжува во 1988 година, до денот на 
влегувањето во сила на прописот за остварување на цели-
те и задачите на заедничката емисиона и парична полити-
ка и на заедничките основи на кредитната политика во 
1988 година, освен на точка 6 став 2 од таа одлука. 

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

Е. п. бр. 2 
7 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈГ, бр. 64/84,43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО ЗА 1988 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат млеко самите или во кооперација со индивидуалните 
производители (во натамошниот текст: производители) 
им се обезбедува заштитна цена во износ од 99,20 динари 
по единица на млечна маст, франко собирното место на 
продавачот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд која го договара и 
организира производството на млеко во кооперација со 
индивидуалните производители ќе го презема од индиви-
дуалните производители млекото произведено во таа коо-
перација по цената од став 1 на оваа точка, франко собир-
ното место на таа организација, лактофриз или подвижна 
цистерна. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на ко-
личините на млско1 о што ќе ги договорат производители-
те во согласност со одредбата на оваа одлука. 

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

Ако млекото содржи поголем или пом^л процент на 
млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената 
сразмерно се зголемува или се намалува, со тоа што за 
кравјото млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а 
за овчото млеко најмногу 8,5%, млечна маст. 

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

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

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

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6%, сме-
тајќи по Сокслет-Хенкел; 

4) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната 
метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна количи-
на на метиленско синило); 

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

жива или со други лекови кои преминуваат во млекото за 
време на лекувањето и за време до пет дена по лекување-
то. 



Страна 2 - Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 јануари 1988 

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

1) да има најмалку 10,5 сува материја без маст; 
2) степенот на киселост да не е поголем од 12°, смета-

јќи по Сокслет-Хенкел; 
3) времето на обезбојување на метиленското синило 

да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригинална-
та метода на Орли Јенсен(со таблети со стандардна количи-
на на метиленско синило); 

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

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

6) да не содржи антибиотици и средства за перење; 
7) непосредно по молзењето да е оладено под 8 °С. 
4. За кравјото млеко што содржи повеќе од 4,2% млеч-

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

За овчото млеко што содржи повеќе од 8,5% млечна 
маст цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млечна 
маст. 

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

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

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'\ 
Е. п. бр. 3 
7 јануари 1988 година 
Белград 

'Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, е. р. 

4. 
Врз основа на член 95 од Законот за Службата на оп-

штественото книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
70/83, 16/86, 72/86 и 74/87) сојузниот секретар за финан-
сии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, 
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И 
НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕД-
НИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87 и 85/87) во 
точка 56 став 1 во заградата по зборот: „основен" се дода-
ваат зборовите: „и посебен републички односно покраин-
ски". 

Во став 2 по зборовите: „основниот данок на промет 
на производи" се додаваат зборовите: „и посебниот репуб-
лички односно покраински данок на промет на произво-
ди". На крајот се додаваат зборовите: „По исклучок, ако 
со републичките односно покраинските прописи е утврде-
но дел на приходот од посебниот републички односно по-
себниот покраински данок на промет остварен на терито-
ријата на општината да и се отстапува на општината, об-
врзниците тој данок на промет ќе го уплатуваат на сметка 
кај Службата на општественото книговодство на терито-
ријата на општината." 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањетр во „Службен лист на СФРЈ". 
Број: 6-157/1 
7 јануари 1987 година 
Белград 

Заменик на Сојузниот 
секретар за финансии, 
Вук Огненовиќ, е. р. 

5. 
Врз основа на член 40 точ. 1 до 6 и член 93 став 4 од 

Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 65/87), директорот на Сојузниот 
завод за статистика донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАШЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИ-
ЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И 
ДРУТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ПРО-
ЦЕНТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШО-

ЦИ 
1. Единствениот коефициент, спрред индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи, за 
декември 1987 во однос на декември 1986 година изнесува 
1,581. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи по гранките на дејности, за декември 1987 
година во однос на декември 1986 година изнесува: 

Шифра Коефици-
на Назив на гранката на дејноста ент 

гранката 

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ -
ВКУПНО 0,082 

0101 Електростопанство 0,100 
0102 Производство на јаглен 0,095 
0103 Преработка на јаглен 0,062 
0104 Производство на нафта и земен гас 0,109 
0105 Производство на нафтени деривати 0,116 ^ 
0106 Производство на железна руда 0,075 
0107 Црна металургија 0,082 
0108 Производство на руда на обоени ме- 0,062 

тали 
0109 Производство на обоени метали 0,073 
0110 Преработка на обоени метали 0,083 
0111 Производство на неметални минерали 

(без градеж, материјал) 0,075 
0112 Преработка на неметални минерали 

(без градеж, материјал) 0,076 
0113 Металопреработувачка дејност 0,081 t 
0114 Машиноградба 0,076 
0115 Производство на сообраќајни сред-

ства (без бродогр.) 0,056 
0117 Производство на електрични машини 

и апарати 0,077 
0118 Производство на базни хемиски про-

изводи 0,099 
0119 Преработка на хемискии производи 0,094 
0120 Производство на камен, чакал и песок 0,087 
0121 Производство на градежен материјал 0,072 
0122 Производство на режана граѓа и пло- 0,061 

чи 
0123 Производство на финални производи 

од дрво 0,072 
0124 Производство и преработка на харти- 0,081 

ја 
0125 Производство на текстилни предива и 

ткаенини 0,071 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 0,078 
0127 Производство на кожа и крзно 0,053 
0128 Производство на кожени обувки и га-

лантерија 0,072 
0129 Преработка на каучук 0,083 
0130 Производство на прехранбени произ- 0,077 

води 
0131 Производство на пијачки 0,091 
0132 Производство на добиточна храна 0,084 
0133 Производство и преработка на тутун 0,078 
0134 Графичка дејност , 0,067 
0300 Искористување на шумите 0,078 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во периодот јануари-декември 1987 година, во однос 
на просекот на животните трошоци во претходната годи-
на во СФРЈ изнесува 120%. 
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4. Коефициенти за ревалоризација на градежни објекти, опрема и други основни средства за 1987 година: 

Коефициенти за ревалоризација н аосновните средстви набавени 
по месеци во 1987 година 

Озна-
ка на Назив на групата на сред-

во 
пора-

не-
1 Озна-

ка на ствата 

во 
пора-

не- I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII група-
та за ревалоризација шните 

годи-
ни 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

11 12 13 14 15 

ООО ИНДУСТРИСКИ ПРО-
0,000 ИЗВОДИ - ВКУПНО 1,581 1,380 1,199 1,033 0,878 0,736 0,605 0,483 0,371 0,267 0,171 0,082 0,000 

1.01. Електростопански и во-
достопански објекти, об-
јекти на водовод и кана-
ли. , објекти на поштен-
скиот, телефон, и телег-
раф. сообраќај и објекти 
на радио и телевизискиот 

* 

сообраќај 1,134 0,999 0,877 0,762 0,655 0,554 0,459 0,370 0,286 0,208 0,134 0,065 0,000 
1.02. Патишта и други објекти 

на друм. сообраќај, објек-
ти на луките и прис. и 
други објекти на помор-
скиот, реч. и езерскиот со-
обраќа аеродроми и дру-

-

ги објекти на возд. сообр. 1,028 0,918 0,808 0,704 0,606 0,514 0,426 0,345 0,267 0,194 0,126 0,061 0,000 
1.03. Објекти за вршење на 

железнички сообраќај и 
на друг сообраќај на ши-
ни 1,100 0,979 0,860s 0,748 0,643 0,544 0,451 0,364 0,282 0,205 0,132 0,064 0,000 

1.04. Објекти за вршење дејн. 
на рудниците за јаглен, на 
руди. за метали и на руд-
ницте за неметали, како и 
објек. за експлоат. на раз-
ни матер. (глини, чакал, 

0,630 песок и ел.) 1,087 0,958 0,842 0,733 0,630 0,534 0,443 0,357 0,277 0,201 0,130 0,063 0,000 
1.05. Објекти за истражување, 

експлоатација, пренос и 
сместување на нафта и 
гас 1,087 0,958 0,842 0,733 0,630 0,534 0,443 0,357 0,277 0,201 0,130 0,063 0,000 

1.06. Згради и други градби из-
градени од тврд матери-

1 

јал 1,120 0,999 0,877 0,762 0,655 0,554 0,459 0,370 0,286 0,208 0,134 0,065 0,000 
1.07. Згради и други градби рд 

метал, дрво, пласт, и друг 
материјал, како и мон-

/ 

тажни градби 1,120 0,999 0,877 0,762 0,655 0,554 0,459 0,370 0,286 0,208 0,134 0,065 0,000 
2.01. Опрема за вршење дејнос-

та на рудниците и за пре-
работ. и доработка на ру-
ди 0,917 0,821 0,724 0,633 0,546 0,464 0,387 0,313 0,244 0,178 0,115 0,056 0,000 

2.02. Опрема за вршење дејност 
та на произ. и пренос на 
електр. енерг, дејноста на 
водостопанството и деј-
носта на водоводот и ка-

• 

нализацијата * 1,023 0,898 0,791 0,689 ,0,594 0,504 0,418 0,338 0,263 0,191 0,124 0,060 0,000 
2.03. Машини, уреди, построј-

ки и друга опрема за ис- . 
траж., производ, и пренос „ 
на н?фта и гас и за прера-
ботка на нафта и гас 1,112 0,979 0,860 0,748 0,643 0,544 0,451 0,364 0,282 0,205 0,132 0,064 0,000 

2.04. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за rtpo-
изв. на железо и челик, за 
произв. и преработ. на ба-
кар и за произв. и прера-
ботка на блово и цинк 1,394 1,216 1,061 0,917 0,783 0,659 0,543 0,436 0,335 0,242 0,156 0,075 0,000 
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Озна-
ка на 
група-

та 

Назив на групата на сред-
ствата 

за ревалоризација 

Коефициенти за ревалоризација н аосновните средстви набавени 

Озна-
ка на 
група-

та 

Назив на групата на сред-
ствата 

за ревалоризација 

во 
пора-

не-
шните 
годи-

ни 

по месеци во 1987 година 

Озна-
ка на 
група-

та 

Назив на групата на сред-
ствата 

за ревалоризација 

во 
пора-

не-
шните 
годи-

ни 

1 И III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2.(5. Машини, уреди, построј-

ки и друга опрема за про-
изв. на глиница и алуми-
ниум и на други обоени 
метали 1,399 1,238 1,080 0,933 0,797 0,670 0,552 0,442 0,340 0,246 0,158 0,076 0,000 

2.06. Машини, уреди, построј- > 

ки и друга опрема за про- \ 

из. на неметални минера-
ли, сол, камен, чакал и пе-
сок 1,006 0,898 0,791 0,689 0,594 0,504 0,418 0,338 0,263 0,191 0,124 0,060 0,000 

2.07. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема во ин-
дустријата на неметали 1,400 1,238 1,080 0,933 0,797 0,670 0,552 0,442 0,340 0,246 0,158 0,076 0,000 

2.08. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема во ме-
тал. инд. (без машиног-
радба и произв. на тран-

0,345 спор. средства) 1,426 '1,261 1,100 0,950 0,810 0,681 0,561 0,449 0,345 0,249 0,160 0,077 0,000 
2.09. Машини, уреди, построј-* 

ки и друга опрема за 1 

вршење дејноста на ма-
шиноградба и за произ-
водство на транспортни 
средства 1,333 1,171 1,023 0,885 0,757 0,638 0,526 0,422 0,326 0,235 0,151 0,073 0,000 

2.10. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема во 
електроиндустриајта и во 
електронската индустрија 1,172 1,041 0,913 0,793 0,680 0,575 0,476 0,383 0,296 0,215 0,138 0,067 0,000 

2.11. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за 
вршење деј. на хемиска ' 

индустрија, индустр. на > -

гума и инд. на кожа и • 
крзно 1,213 1,062 0,931 0,808 0,693 0,585 0,484 0,389 0,301 0,218 0,141 0,068 0,000 

2.12. Машини, уреди, построј- -
ки и друга опрема за про-
изв. на градеж, материјал 1,404 1,238 1,080 0,933 0,797 0,670 0,552 0,442 0,340 0,246 0,158 0,076 0,000 

2.13. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за про-
изв. на реж. граѓа и пло-
чи, за израб. на финални 
произв. од дрво и за про-
изв. на целулоза, дрвеси-
на и хартија 1,253 1,105 0,967 0,838 0,718 0,606 0,501 0,403 0,311 0,225 0,145 0,070 0,000 

2.14. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за про-
изв. на текстил, предива, 
произв. на текстил, про-
изв. и за изработка на 
спортска опрема 0,992 0,879 0,774 0,675 0,582 0,494 0,410 0,332 0,258 0,188 0,121 0,059 0,000 

2.15. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за пре-
хран. инд., индустр. за 
произв. на пијачки, индус-
трија за производ, на до-
биточна храна и индус-
тријата на тутун 1,009 0,898 0,791 0,689 0,594 0,504 0,418 0,338 0,263 0,191 0,124 0,060 0,000 

2.16. Машини, уреди, построј-
ки и друга опрема за 
вршење граф. дејн. и деј-
ност на произв. на грамо-
фон. плочи и звучни касе-
ти 1,100 0,979 0,860 0,748 0,643 0,544 0,451 0,364 0,282 0,205 0,132 0,064 0,000 
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Коефициенти за ревалоризација н аосновни те средстви набавени 
по месеци во 1987 година 

Озна-
ка на 

група-
та 

Назив на групата на сред-
ствата 

за ревалоризација 

во 
пора-

не-
шните 
годи-

ни 

I II III IV V VI VII VIИ IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2.17. Машини, уреди, построј-

ки и друга опрема за 
вршење друга (неспом.) 
дејност од областа на ин-
дустријата 1,285 1,127 0,986 0,854 0,731 0,616 0,509 0,409 0,316 0,228 0,147 0,071 0,000 

2.18. Опрема за вршење дејнос-
. та на земјоделство, шу-

марство и рибарство 1,034 0,918 0,808 -0,704 0,606 0,514 0,426 0,345 0,267 0,194 0,126 0,061 0,000 
2.19. Опрема за вршење дејнос-

та на градежништво 0,970 0,859 0,757 0,661 0,570 0,484 0,403 0,326 10,253 10,184 10,119 | 0,058 10,000 
2.20. Опрема за вршење дејнос-

та на трговија, угостител-
ство, туризам, занаетчис-
ки и лични услуги, кому-
нални услуги и уредување 
на просторот и домување 1,329 1,171 1,023 0,885 0,757 0,638 0,526 0,422 0,326 0,235 0,151 0,073 0,000 

2.2 К Опрема за вршење на 
железнички сообраќај и 
на друг сообраќај на ши-
ни 0,865 0,765 0,676 0,592 0,512 0,435 0,363 0,295 0,229 0,168 0,109 0,053 0,000 

2.22. Опрема за превоз на па-
тиштата 0,786 0,710 0,629 0,551 0,477 0,407 0,340 0,276 0,216 0,158 0,102 0,050 0,000 

2.23. Опрема за превоз на води 
(во поморскиот, речниот 
и езерскиот сообраќај) 0,844 0,747 0,660 0,578 0,500 0,426 0,355 0,288 0,225 0,164 0,107 0,052 0,000 

2.24. Опрема за вршење дејнос-
та на превоз во воздуш. 
сообраќај и опрема за ае-
родроми 1,090 0,958 0,842 0,733 0,630 0,534 0,443 0,357 0,277 0,201 0,130 0,063 0,000 

2.25. Опрема за поштански, те-
леграфски и телефонски 
сообраќај и опрема за ТВ 
и радиосообраќај 1,084 0,958 0,842 0,733 0,630 0,534 0,443 0,357 0,277 0,201 0,130 0,063 0,000 

2.26. Медицински уреди, апа-
рати, инструменти и при-
бори и друга опрема за 
вршење дејноста на 
здравствена и социјална 
заштита 1,088 0,958 0,842 0,733 0,630 0,534 0,443 0,357 0,277 0,201 0,130 0,063 0,000 

2.27. Опрема за лаборатории, 
школски учила и школски 
мебел и опрема за врше-
ње дејноста на култура, 
уметност и информации 0,928 0,821 0,724 0,633 0,546 0,464 0,387 0,313 0,244 0,178 0,115 0,056 0,000 

2.28. Мерни апарати, уреди и 
инструменти и контрол-
ни апарати, уреди и ин-
струменти 1,237 1,083 0,949 0,823 0,705 0,595 0,492 0,396 0,306 0,222 0,143 0,069 0,000 

2.29. Специјален и стандарден 
алат 0,969 0,859 0,757 0,661 0,570 0,484 0,403 0,326 0,253 0,184 0,119 0,058 0,000 

2.30. Електронски сметачи и 
друга опрема за управу-
вање и за собирање, пре-
нос и обработка на подат-
ци како и пишувачки и 
сметачки (книговод. и 
статистички) машини, 
уреди, инструменти, при-
бор и опрема за ум-
ножување на пишуван, пе-
чатен и цртан материјал 0,695 0,623 0,553 0,486 0,422 0,361 0,302 0,246 0,193 0,141 0,092 0,045 0,000 
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Коефициенти за ревалоризација н аосновните средстви набавени 
по месеци во 1987 I оди на 

Озна-
ка на 
група-

та 

Назив на групата на сред-
ствата 

за ревалоризација 

во 
пора-

не-
шните 
годи-

ни 

I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI ХП 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2.31. Мебел, инвентар и опре-

ма за вршење на канцела-
риски работи и работи за 
давање на финансиски, 
технички и деловни услу-
ги 0,963 0,859 0,757 0,661 0,570 0,484 0,403 0,326 0,253 0,184 

г 

0,119 0,058 0,000 
2.32. Предмети за уредување 

на простории, за загрева-
ње на простории, за чис-
тење, одржување и венти-
лација на простории и за 
спречување и гаснење 
пожари 1,103 0,979 0,860 0,748 0,643 0,544 0,451 0,364 0,282 0,205 0,13? 0,964 0,000 

2.33. Музички апарати, инстру-
менти и прибор, ТВ и ра-
дио апарати и уреди, маг-

' нетофони, касетофони и 
диктафони и опрема за 
рекреација и разонода 1,566 1,380 1,199 1,033 0,879 ,0,736 0,605 0,483 0,371 0,267 0,171 0,082 0,000 

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

Бр. 001-43/1 
Белград, 6. јануари 1988 год , 

Директор 
на Сојузниот завод за статистика 

д-р Драгутин Грубовиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за измени и дополне-
нија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фондови, 
самоуправните интересни заедници и на други самоуправ-
ни организации и заедници, за начинот на уплатување на 
тие приходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
85/87, се пот крале подолу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХО-
ДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕД-
НИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИ-
ТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУП-
РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ 
НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 

ПРИХОДИ 
1. Во точка 1 во одредбата под 6 наместо бројот: 

„842-903" треба да стои бројот: „842-913". 
2. Во точка 4 став 2 наместо зборовите: „за уплата во 

горниот десен агол: „за 1987 година" треба да стојат збо-
ровите: „во повикување на број (одобрение)", ознаката на 
годината - 1987, согласно со Упатството за формата, 
содржината и употребата на еднообразни обрасци за 
вршење на работи на платниот промет во земјата преку 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФФРЈ", бр. 51/84, 67/84, 42/85 и 64/86)". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, на 
4 јануари 1988 година. 

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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

Се резрешува од должноста советник на сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи Никола Бу-
риќ, со 1 ноември 1987 година, поради истекот на времето 
на кое е назначен. 

Именуваниот, во смисла на одредбата од член 249 на 
Законот за основните на системот на државната управа и 
за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управа-
та, се става на располагање. 

С.п.п.бр. 619 
9 декември 1987 година 
Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавл»евиќ, е. р. 
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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 
СФРГ, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЈА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузни-

от комитет за сообраќај и врски Миленко Благоевиќ, по-
ради истекот на времето на кое е назначен. 

Именуваниот, во смисла на 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.и.п.бр. 1400 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавл»евиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 390 
од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРГ, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВ-

СТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјал-
на заштита .Никола Георгиевски, поради исполнување на 
условите за заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1987 година. 

С.п.п.бр. 1745 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, е. 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува од должноста потсекретар во Генерал-

ниот секретаријат на Сојузниот извршен совет Радивој л 
Плавшиќ, поради исполнување на условите за заминување 
во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
31 декември 1987 година. 

С.п.п.бр. 1791 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, е. р. 

Врз основа на член 238, а во врска со член 390 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРГ, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

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

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Се разрешува од должноста заменик на директорот 

на Сојузната управа за царини Миленко Николиќ, поради 
исполнување на условите за заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1987 година. 

С.п.п. бр. 1792 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 390 
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 и 18/85), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за внатрешни работи д-р Драган Милосавлевиќ, 
поради исполнување на условите за заминување во пензи-
ја. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1987 година. 

С.п.п. бр. 1793 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Се резрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за финансии Томе Колевски, поради истекот на 
времето на кое е назначен. 

Именуваниот, во смисла на 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. 1794 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавл>евиќ, е. р. 



Страна 8 - Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 јануари 1988 

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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува ; 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
Се разрешува од должноста помошник на директо-

рот на Сојузната управа на царини Иван Дуков, со 31. де-
кември 1987 година поради истекот на времето на кое е 
назначен. 

Именуваниот, во смисла на одредбата на член 249 од 
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. 1795 
9 декември 1987 година 
.Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосављевиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а врска со член 390 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 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

началник на Одделението на ЦК на Србија за политички 
систем и општонародна одбрана. 

С. п. ш бр. 1811 
25 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Новинско-
-издавачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/76), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НОВИН-
СКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НА СФРЈ 
Вељко Тадиќ се разрешува од должноста директор на 

Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ 
поради исполнување услови за заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1987 година. 

С. п. п. бр. 1812 
25 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста помошник на генерални-

от директор на Сојузниот завод за општествено планира-
ње Душан Николиќ, поради исполнување на условите за 
заминување во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
31 декември 1987 година. ^ 

С.п.п.бр. 1796 
9 декември 1987 година 
Белград 

' Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавл»евиќ, е. р. 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Новинско-
-издавачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/76, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКО-ИЗ-
ДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

За директор на Новинско-издавачката установа 
Службен лист на СФРЈ се назначува Боислав Солдатовиќ, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Одлука за определување на највисокото ниво на це-
ните за пастеризирано и стерилизирано млеко и за 
определување највисоките цени на храна за доенчи-
ња и мали деца 1 

2. Одлука за привремено продолжување на важењето 
на Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1987 го-
дина 1 

3. Одлука за заштитната цена на млекото за 1988 годи-
на - 1 

4. Наредба за дополнение на Наредбата за сметките за 
уплата на приходите на општествено-политичките 
заедници и нивните фондови, на самоуправните ин-
тересни заедници и на други самоуправни организа-
ции и заедници, за начинот на уплатување на тие 
приходи и за начинот на известување на корисници-
те на тие приходи 2 

5.' Наредба за утврдување на единствените коефициен-
ти за ревалоризација на основните и другите оп-

, штествени средства и за процентот на растежот на 
животните трошци 2 

Исправка на Наредбата за измени и % дополненија на 
Наредбата за сметките за уплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фон-
дови, на самоуправните интересни заедници и на 
други самоуправни организации и заедници, за на-
чинот на уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тиб приходи — 6 

Назначувања и разрешувања , 6 
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