
„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 

517. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК 
НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Се прогласува Законот за престанок на важењето на 

Законот за обезбедување обртни средства, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата ка Сојузниот собор од 
29 јуни 1988 година. 

П бр. 851 
29 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Днздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Законот за обезбедување обртни средства („Службен 

лист на СФРЈ", бр, 26/84 и 9/86) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

518, 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 26 став 3 од Зако-
нот за Фондот на федерација за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини и по прибавено мислење од Сојузниот 
извршен совет и од извршните совети на собранијата на 
републиките и на собранијата на автономните покраини, а 
врз основа на извештајот на Службата на општественото 
книговодство, Собранието на СФРЈ на седницата на Собо-
рот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И НА 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-

ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 
1987 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Фондот на феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот равој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни покраини 
за 1987 година, со Извештајот за работењето, што го доне-
се Собранието на Фондот на федерацијата со своја одлука 
02 број 237/2-88 од 29 февруари 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 438 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

519. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
61/82 и 71/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Со-
борот на републиките и покраините од 30 јуни 1988 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИ-
ТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТ-

НАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87 и 31/88), во точка 9 ставот 11 се менува и 
гласи: 

„Есконтната стапка на Народната банка на Југосла-
вија ќе се утврдува секој месец во номинален годишен из-
нос. Есконтната стапка на Народната банка на Југослави-
ја ќе биде поголема од просечната стапка на растежот на 
цените на мало остварен во претходните три месеци, по-
дигната на годишното ниво, со тоа што есконтната стапка 
на Народната банка на Југославија ќе се формира зависно 
од побарувачката на кредити.". 
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Оваа одлука влегува во сила на 1 јули 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 471 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Абаз Казази, е. р. 

соработка на седниците од 21 јануари 1988 година и од 14 
април 1988 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 403 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

• Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

520. 
Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 

точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 
29 јуни 1988 година и на седницата на Соборот на репуб-
ликите и покраините од 30 јуни 1988 година, донесе 

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

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

За членови на Советот на федерацијата повторно се 
избираат досегашните членови Виктор Авбељ, Фрањо 
Херлевиќ, Лазар Колишевски, Цвиетин Мијатовиќ, Петар 
Стамболиќ и Јанез Випотник. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 480 
30 јуни 1988 година 
Белград 1 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател Претседател 
на Соборот на републиките на Сојузниот собор, 

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

521. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 5 став 2 од Законот 
за Југословенската банка за меѓународна економска сора-
ботка, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 30 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА 
СОРАБОТКА 

Се потврдува Статутот на Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка што го донесе Собра-
нието на Југословенската банка за меѓународна економска 

522. 
Соборот на републиките и покраините на Собранието 

на СФРЈ, на седницата од 30 јуни 1988 година, го разгледа 
Извештајот за состојбата и функционирањето на желез-
ничкиот сообраќај во 1987 година, и имајќи ги предвид 
мислењата и предлозите изнесени во расправата по повод 
овој материјал во Одборот за општествен план и развојна 
политика и на седницата на Соборот 

О ц е н у в а и к о н с т а т и р а 
1. Соборот на републиките и покраините на Собрани-

ето на СФРЈ го прифаќа Извештајот за состојбата и фун-
кционирањето на железничкиот сообраќај во 1987 година 
и ги поддржува основните правци на активностите за над-
минување на проблемите на железничкиот сообраќај даде-
ни во Извештајот и во Мислењето на Сојузниот извршен 
совет. 

2. Соборот констатира дека, и покрај значајните 
усилби вложени во минатата година, не дојде до подобру-
вање на работењето на југословенските железници, особе-
но во поглед на економичноста, продуктивноста и рента-
билност. Поради присутните проблеми и тешкотии се за-
грозени функционирањето и ликвидноста на железницата. 
Присутните проблеми и тешкотии особено се пројавуваа 
во нерационалното користење и одржување на железнич-
ките капацитети, нерационално инвестирање, неекономич-
ниот систем за обезбедување резервни делови и опрема, 
забавеното спроведување на програмите за самоуправна 
трансформација на југословенските железници, незадово-
лителната квалификациона структура на персоналот и по-
стоењето на значителен технолошки вишок на работници, 
како и во бавното решавање на различните внатрешни 
проблеми на железницата. 

Соборот оценува дека основниот проблем на долго-
рочно неповолната економска положба на железницата 
произлегува од неповолните услови за стопанисување и од 
се уџ1те неостварените процеси за рационализација на со-
обраќајниот систем, нереализираните обврски од општес-
твените планови во подолг временски период и од теков-
ните мерки според годишните резолуции за реализација 
на овие планови, како и поради нецелосното и неадекват-
но реализирање на заклучоците на Соборот, што тој ги до-
несуваше за решавање на проблемите на железницата. 

3. Соборот констатира дека за нормализирање на ус-
ловите за стопанисување на железницата и нејзино побрзо 
оспособување за преземање на поголем обем на превоз на 
транспортниот пазар е неопходно адекватно да се вредну-
ваат факторите на производството и да се создадат услови 
за реализација на реалната вредност на транспортната ус-
луга. Во врска со тоа, Соборот смета дека проблемите на 
економската положба на железницата не можат да се ре-
шаваат само преку цените, туку првенствено со мерки за 
уедначување на условите за стопанисување, пред се, со 
преземање на финансирањето на инфраструктурата од 
страна на републиките и автономните покраини, како и со 
преземање мерки во рамките на југословенските железни-
ци заради отстранување на нерацион,алностите и подобру-
вање на квалитетот на работата во целина. 
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Соборот смета дека, заради отстранување на непо-
волната состојба на југословенските железници, е неоп-
ходно едновремено да се преземаат итни мерки во рамки-
те на железницата, републиките и покраините и федераци-
јата. 

Тргнувајќи од дадените оцени и констатации, врз ос-
нова на член 118 од Деловникот на Соборот на републики-
те и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 30 јуни 1988 година, донесува 

ЗАКЛУЧОЦИ 

1. Соборот препорачува во рамките на железничко-
-транспортните организации и на Заедницата на југосло-
венските железници да се преземат следните мерки и ак-
тивности, и тоа: 

- да се донесе програма за преиспитување на рента-
билност на станиците со помал обем на работа, користе-
њето на пругите со помал обем на превоз и на сообраќајот 
на патничките возови со мало користење на капацитети-
те; 

- да се обезбеди, во рамките на подготовките на VII 
заем на Меѓународната банка и II заем на Европската ин-
вестициона банка, железницата тие кредити да ги користи 
за модернизација на магистралната пруга Јесенице 
(Сежана) - Гевгелија (Димитровград) и за проширување и 
воведување управувачки информациони системи на цела-
та мрежа на пругите на југословенските железници заради 
создавање услови за рационализација на превозот и по-
добрување на следењето и управувањето со сообраќајот; 

- да се подготви програма за постапно намалување 
на работната сила; 

- до 1 ноември 1988 година да се донесе програма на 
мерки за трајно зголемување на квалитетот на превозот 
во патничкиот и стоковниот сообраќај, како суштествен 
фактор за зголемување на обемот на превозот на железни-
цата; 

- заради унапредување и натамошен развој на пазар-
ниот концепт за стопанисување на железницата да се де-
финираат покомплексни мерки на деловната политика за 
1989 година и притоа радикално да се подобри и оспособи 
функционирањето на маркетингот во сите аспекти на не-
говото дејствување; 

- да се преземат конкретни мерки заради подобра ко-
ординација и организација на работата на оперативната 
служба на југословенските железници; 

- да се преземат мерки заради порешително усогла-
сување на отворените и спорните прашања на меѓусебните 
економски односи на железничко-транспортните органи-
зации, за да може до крајот на годинава да се донесе само-
управна спогодба за економските односи помеѓу желез-
ничките организации и да се анализира организираноста 
на железничко-транспортните организации и на нивната 
заедница, пред се од аспект на создавањето услови за ра-
ционализација и поекономично работење; 

- до 1 септември 1988 година да се подготват кон-
кретни програми на мерки и акции со кои експлоатацијата 
на основните транспортни капацитети ќе се унапреди со 
зголемување на точноста, сигурноста и расположливоста 
на капацитетите, со подобрени прегледи на исправноста, 
придржување кон редот на возењето и навремено оствару-
вање на негата и чистотата на возовите за превоз на пат-
ници, со подобро користење на транспортните средства и 
персоналот; 

- да се подготват оперативни акциони програми до 1 
септември 1988 година, врз основа на кои ќе се подобри 
одржувањето на транспортните капацитети и ќе се намали 
имобилизацијата, и 

- да се подготви анализа на причините за намалува-
њето на обемот на превозот на стоки и патници со желез-
ница, со предлог-мерки за зголемување на обемот на пре-
возот со железница и до крајот на октомври 1988 година 
да се достави до Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

2. Соборот укажува на потребата во рамките на ре-
публиките и автономните покраини да се разгледа 
можноста за: 

- преземање на трошоците за изградба и одржување 
на инфраструктурата, со тоа што од цената на железнич-

ките услуги да се покриваат сите други трошоци надвор 
од трошоците на инфраструктурата, во согласност со оп-
ределувањата од предложениот општествен договор за 
финансирање на железничката инфраструктура; 

- санирање на непокриените загуби од 1987 година за 
Железничко-транспортната организација Скопје и Желез-
ничко-транспортната организација Сараево, како и од 
1986 и 1987 година за Железничко-транспортната органи-
зација Приштина; 

- покривање на загубите на железничките организа-
ции од I тримесечје на 1988 година во рамките на матери-
јалните биланси на републиките и на автономните покраи-
ни; 

- ослободување на железничките организации од пла-
ќањето придонеси и даноци од делот на доходот остварен 
по основ на компензации; 

- обезбедување на железничките организации динар-
ски средства што им недостигаат за повлекување на VII 
заем на Меѓународната банка и на II заем на Европската 
инвестициона банка, и 

- изнаоѓање решенија за разрешување на ликвиднос-
та на железницата на своето подрачје. 

3. Соборот го задолжува Сојузниот извршен совет: 
- до крајот на јули 1988 година да го разреши пробле-

мот на формирањето на цените на железничките услуги, 
во согласност со усвоените измени и дополненија на Резо-
луцијата за 1988 година; 

- да ја забрза постапката за донесување на Општес-
твениот договор за финансирање на железничката инфрас-
труктура и Законот за обезбедување средства за финанси-
рање на Програмата за модернизација на магистралната 
пруга Јесенице (Сежана) - Гевгелија (Димитровград), како 
и на Законот за обезбедување средства за финансирање на 
Програмата за изградба на заедничка југословенско-ун-
гарска железничка станица кај Суботица, за да се донесат 
по скратена постапка заради создавање предуслови за 
склучување на VII заем на Меѓународната банка и II заем 
на Европската инвестициона банка; 

- да ја разгледа заедничката програма за развој на 
стоковниот транзит со железница во периодот од 1986 до 
1990 година; 

- заради преструктуирање на сообраќајниот систем 
врз начелата на општествениот рентабилитет, согласно со 
определувањата од Долгорочната програма за економска 
стабилизација во областа на сообраќајот, да донесе соод-
ветни поттикнувачки мерки до крајот на 1988 година; 

- во рамките на билансот на потребите и можностите 
на ниво и федерацијата за 1988 година, да го забрза реша-
вањето на покритието на курсните разлики на југословен-
ските железници настанати во периодот од 1980 до 1982 
година по основ на Законот за покритие на курсните раз-
лики; 

- да ја Согледа можноста со измена на Законот за по-
себните услови за давање и користење на кредити и гаран-
ции за инвестиции да се обезбеди намалување на височи-
ната на средствата на сопственото учество на железницата 
од 25% на 15% од претсметковната вредност на инвестици-
ите, заради создавање поповолни услови за набавка на 
железнички капацитети од домашни производители; 

- да иницира измена на Договорот за критериумите 
за кредитирање на пласманот на домашна опрема, бродо-
ви и сообраќајни средства во земјата во периодот до 1990 
година, заради подобрување на условите за кредитирање 
на шинските возила; и 

- да ја согледа можноста за решавање на проблемите 
настанати со изразената неликвидност на ЖТО Приштина 
и надоместот на вистинските трошоци за експлоатација 
на пругата Титоград-Божај на Железничко-транспортна-
та организација Титоград. 

4. Соборот смета дека е потребно Извештајот за сос-
тојбата и функционирањето на железничкиот сообраќај во 
1988 година пред разгледувањето во Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ да се разгледа 
во собранијата на социјалистичките републики и на соци-
јалистичките автономни покраини. 

5. Сојузниот извршен совет и Заедницата на југосло-
венските железници треба да ја следат реализацијата на 
порано донесените и на овие заклучоци, и по потреба, да 
го известуваат Собранието на СФРЈ за нивното спроведу-
вање. 
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6. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 340-2/88 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Абаз Казази, е. р. 

523. 
Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 36/86 и 28/88), на предлог од сојузниот 
секретар за финансии, по претходно прибавено мислење 
на претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ ЦЕН-
ТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИТЕ 

ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ 
СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ 

I. Во Одлуката за определување на туристички насел-
би, наутички центри, марини и мотели на магистралните 
патишта во кои можат да се отвораат слободни царински 
продавници („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/86, 21/87, 
31/87, 53/87 и 18/88) во точка 1 во одделот: „Во СР Босна 
и Херцеговина" по редниот број 35 се додаваат нови ред. 
бр. 36 до 41, кои гласат:-

„36. „Чапљина" - Чапљина 
37. „Груде" - Груде 
38. „Дервента" - Дервента 
39.„Зворник" - Зворник 
40. „Котор Варош" - Котор Варош 
41. „Угљевик" - Углевик." 
Во одделот: „Во СР Црна Гора" по редниот број 28 се 

додава нов реден број 29, кој гласи: 
„29. „Улцињ" - Улцињ." 
Во одделот: „Во СР Хрватска" по редниот број 150 се 

додаваат нови ред. бр. 151 до 164, кои гласат: 
„151. „Нова Градишка" - Нова Градишка 
152. „Вргорац" - Вргорац 
153. „Скрадин" - Скрадин 
154. „Лозовац" - Лозовац 
155. „Дрниш" - Дрниш 
156. „Марија Бистрица" - Марија Бистрица 
157. „Евтина" - Бетина 
158. „Бели Манастир" - Бели Манастир 
159. „Ковска" - Новска 
160. „Суќурај" - Суќурај 
161. „Тракошќан" - Иванец 
162. „Славенска Пожега" - Славовска Пожега 
163. „Пазин" - Пазин 
164. „Мотовун" - Мотовун 
Во одделот: „Во СР Македонија" по редниот број 5 се 

додаваат нови ред. бр. 6 до 12, кои гласат: 
„6. „Скопје" - Скопје 
7. „Охрид" - Охрид 
8. „Кавадарци" - Кавадарци 
9. „Штип" - Штип 
10. „Струмица" - Струмица 
II. „Гостивар" - Гостивар 
12. „Ресен" - Ресен." 
Во одделот: „Во СР Словенија" по редниот број 40 се 

додадени нов ред. бр. 41 до 46, кои гласат: 
„41. „Шкофија Лока" - Шкофија Лока 

42. „Сечовље" - Сечовле 
43. „Блед" - Блед 
44. „Вртојба" - Вртојба 
45. „Згорња Велика" - Трате 
46. „Нова Горица" - Нова Горица." 
Во одделот: „Во СР Србија" по редниот број 46 се до-

даваат нови редови бр. 47 од 53, кои гласат: 
„47. „Александровац" - Александровац 
48. „Брус" - Брус 
49. „Блаце" - Блаце 
50. „Варварин" - Варварин 
51. „Смедеревска Паланка" - Смедеревска Паланка 
52. „Рача Крагујевачка" - Рача Крагуев^чка 
53. „Бања Врујци" - Врујци." 
Во одделот: „Во САП Војводина" по редниот број 12 

се додаваат нови ред бр. 13 до 18, кои гласат: 
„13. „Војводина" - Сечањ 
14. „Суботица" - Суботица 
15. „Бечеј" - Бечеј 
16. „Сента" - Сента 
17. „Бачка Паланка" - Бачка Паланка 
18. „Сомбор" - Сомбор." 
2. Во точка 3 во одделот: „Во СР Босна и Херцегови-

на" по редниот број 2 се додаваат нови ред. бр. 3 и 4, кои 
гласат: 

„3. „Коњиц" - Коњиц 
4. „Бистрица" - Бистрица." 
Во одделот „Во САП Војводина" по редниот број 7 се 

додаваат нови ред. бр. 8 и 9, кои гласат: 
„8. „Ловац" - Инѓија 
9. „Шумице" - Оџаци. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Еп. бр. 212 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

524. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ 

НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат пченица сами или во кооперација со индивидуални 
земјоделски производители, како и на индивидуалните 
земјоделски производители што пченицата ја продаваат 
преку организации на здружен труд (во натамошниот тек-
ст: производители) за пченицата од родот на 1938 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) пченица од I класа 320,00 
2) пченица од II класа 281,60 
3) пченица од III класа 256,00 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 

количините на пченица од родот на 1988 година што про-
изводителите ќе ги договорат во согласност со одредбите 
на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелница во местото на производи-
телот за производителите што се занимаваат со производ-
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ство на пченица сами или во кооперација со индивидуал-
ни земјоделски производители - по избор на купувачот, а 
за индивидуалните земјоделски производители - франко 
магазин на организацијата на здружен труд на која и ја 
продаваат пченицата. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени на пче-
ницата од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 74/87). 

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

Е. п. бр. 214 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсе дател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

525. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА СУРОВИОТ ТУТУН ОД 

РОДОТ НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат тутун сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители (во натамошниот текст: произво-
дители) за суров тутун од родот на 1988 година им се обез-
бедува заштитна цена во просек од 3379,20 динари за еден 
килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на ко-
личините суров тутун од родот на 1988 година што произ-
водителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ви-
довите, типовите и класите суров тутун што се утврдени 
со Мерилата за класификација на тутунот, што се објаве-
ни како додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 

претставуваат составен дел на Наредбата за измени и до-
полненија на Наредбата за откупните цени на тутунот од 
родот на 1961 година. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитната цена на суро-
виот тутун од родот на 1988 година („Службен лист на 
СФРГ, бр. 68/87 и 13/88). 

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

Е. п. бр. 215 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

526. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ОД 

РОДОТ НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат оризова арпа сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производители) за оризова арпа од родот на 1988 година 
им се обезбедуваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) I класа 667,40 
2) II класа 630,70 
3) III класа 607,30 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 

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

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат 
франко вагон натоварна станица на производителот, 
франко-магазин железничка станица на производителот 
или франко магазин на мелница по избор на купувачот, и 
тоа за оризова арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и 
оштетени зрна, незаразена со болести или штетници со 
следниот квалитет: 

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

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

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

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

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени на ори-
зовата арпа од родот на 1988 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 68/87 и 13/88). 

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

Е. п. бр. 216 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е, р. 
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527. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат пченка сами или во кооперција со индивидуални зем-
јоделски производители (во натамошниот текст: произво-
дители) за пченка од родот на 1988 година им се обезбеду-
ва заштитна цена од 253,45 динари за еден килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на ко-
личините на пченка од родот на 1988 година што произво-
дителите ќе ги договорат во согласност со одредбите на 
оваа одлука. 

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

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

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

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

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

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
пр&гњнува да важи Одлуката за заштитната цена на пчен-
ката од родот на 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/87 и 13/88). 

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

Е. п. бр. 217 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И 
МАСЛОДАЈНА РЕПКА ОД РОДОТ НА 1988 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат сончоглед, соја и маслодајна репка сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски производители (во 
натамошниот текст: производители) за сончоглед, соја и 
маслодајна репка од родот на 1988 година им се обезбеду-
ваат заштитни цени, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) сончоглед 704,00 
2) соја 704,00 
3) маслодајна репка 675,85 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на 

количините на сончоглед, соја и маслодајна репка од ро-
дот на 1988 година што производителите ќе ги договорат 
во согласност со одредбите на оваа одлука. 

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

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

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

над или под 40%, цената од точка 1 на оваа одлука се зго-
лемува или намалува за 17,600 динари по еден килограм. 

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

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

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени за сон-
чоглед, соја и маслодајна репка од родот на 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/88). 

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

Е. п. бр. 218 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
\ Јанез Земљарич, е. р. 

528. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

529. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1988 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат млеко сами или во кооперација со индивидуалните 
производители (во натамошниот текст: производителите) 
им се обезбедува заштитна цена во износ од 133,00 динари 
по единица млечна маст, франко собирно место на прода-
вачот, лактофриз или подвижна цистерна. 

Организацијата на здружен труд што договара и ор-
ганизира производство на млеко во кооперација со инди-
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видуалните производители ќе го презема од индивидуал-
ните производители млекото произведено во таа коопера-
ција по цената од став 1 на оваа точка, франко /собирно 
место на таа организација, лактофриз или подвижна цис-
терна. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз 
количествата на млеко што производителите ќе ги догово-
рат во согласност со одредбите од оваа одлука. 

Купувањето на млеко ќе се договора и плаќа по цена-
та од точка 1 на оваа одлука што важи за кравјо млеко кое 
содржи 3,6%, млечна маст и за овчко млеко кое содржи 6% 
млечна маст. 

Ако млекото содржи поголем или помал процент на 
млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената 
сразмерно се зголемува или намалува, со тоа што за крав-
јо млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за ов-
чко 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 мрзнењето која не смее да биде поголема од 0,53 °С 
или индексот на рефракција да не е помал од 1,3420 или 
бројот на рефракцијата да не е помал од 39; 

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

4) времето на обезбојување на метиленското синило 
да изнесува најмалку два часа, сметајќи според оригинал-
ната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна ко-
личество на метиленско синило); 

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

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

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на ов-
чко млеко што 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 според Сокслет-Хенкел; 
3) времето на обезбојување^ на метиленско синило 

да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи според ориги-
налната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардно 
количество на метиленско синило); 

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

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

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

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

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

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

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

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитната цена на мле-
кото за 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/88). 

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

Е. п. бр. 219 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>ари<, е. р. 

530. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ВОЛНАТА ЗА 1988 

ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат волна сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводителите) им се обезбедуваат во 1988 година заштит-
ни цени за волна, и тоа за: 

Дин/кѕ 

1) волна мерино од екстра класа 5063,45 
2) волна мерино од I класа 4255,00 
3) волна полумерино од 1а класа 3975,15 
4) волна полумерино од 16 класа . 2808,30 
5) волна цигаја од На класа 2638,10 
6) волна цигаја од Иб класа 2425,35 
7) волна руда праменка од Ша класа 2114,70 
•8) волна руда праменка 1116 класа , 2067,90 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз 

количествата на волна што производителите ќе ги догово-
рат во согласност со одредбите од оваа одлука. 

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

Цените цр волната во боја се пониски за 15% од цени-
те на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука. 

Цените на бела табачка волна се пониски за 30% од 
цената на волната од иста класа од точка 1 на оваа одлука, 
а цените на табачката волна во боја, на шарената - за 40% 
од соодветната цена за рунската волна, ако поради симну-
вање со хемиски средства волната не е битно оштетена. 
Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и производите 
лот спогодбено ги утврдуваат цените, сразмерно со оште • 
тувањето. 

3. Цените се подразбираат врз база на перена волна и 
се однесуваат на квалитетот на волната пропишан со југо-
словенскиот стандард Ј1ЈЅ Р.В1.012 донесен со Правилни-
кот за југословенските стандарди за волна и волнена чеш-
лана лента (чешланец) („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/83). 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат • 
франко натоварено во вагон, брод или друго превозно 
средство во местото на продавачот - според из^оррт на 
купувачот. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени на вол-
ната за 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 68/87 и 
13/88). - * 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист4на СФРЈ". 

Е. п. бр. 220 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

531. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и со извршните 
совети на собранијата на автономните покраини, Сојузни-
от извршен совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК ОД РО-

ДОТ НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат суров памук сами или во кооперација со индивидуал-
ните земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производителите) им се обезбедуваат за суровиот памук 
од родот на 1988 година заштитни цени, и тоа за: 

Дин/kg 

1) I класа, од просечен рандман 31 1385,50 
2) II класа, од просечен рандман 30 - 1163,80 
3) III класа, од просечен рандман 30 1108,40 
4) IV класа, од просечен рандман 28 1066,80 
Цените од став 1 на оваа точка ќе се применуваат врз 

количествата на суров памук од родот на 1988 година што 
производителите ќе ги договорат во согласност со одред-
бите од оваа одлука. 

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

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени на суро-
виот памук од родот на 1988 година („Службен лист на 
СФРГ, бр. 68/87 и 13/88). 

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

Е. п. бр. 222 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

532. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

О Д Л У К А 
ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1988 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што произведу-
ваат добиток сами или во кооперација со индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: про-
изводителите) им се обезбедуваат во 1988 година заштит-
ни цени за добитокот за колење, и тоа за: 

Дин/kg 
топла 

половинка 
А. СВИЊИ 
Свињи од благородни месната раси и ни-

вни мелези со принос на месо од 37%, во топли 
половинки, утврдени врз основа на Правилни-
кот за квалитетот на закланите свињи и катего-
ризацијата на свинското месо („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/85) (во натамошниот текс: Правил-
никот), за 1 килограм 2673,30 

Свињи од масни раси и нивни мелези со 
принос на месо од 28% во топли половинки ут-
врдени врз основа на Правилникот, за 1 килог-
рам . 2023,00 

Врз основа на заштитните цени и просечни-
от принос на месо, цената на една месна едини-
ц а - 72,25 

Дин/kg 
топла 

половинка 
Лесни и тешки свињи од сите раси оценети 

врз основа на Правилникот, за 1 килограм 2486,20 
Приносот на месо во проценти се утврдува 

на линијата на колењето врз основа на Правил-
никот* според табелите: бр. 2, за меснати свињи и 
за нивните мелези и бр. 4, за масни свињи и за 
нивните мелези. 

Б. ГОВЕДА 
1) јуниња - јунешко месо 
Јунешкото месо мора да потекнува од маш-

ки некастрирани грла што во моментот на коле-
њето не се помлади од шест месеци ниту поста-
ри од 18 месеци односно што не изгубиле повеќе 
од 1 чифт млечни секачи, или од женски грла и 
кастрирани машки грла што во моментот на ко-
лењето не се помлади од шест месеци ниту по-
стари од 30 месеци и мора да ги исполнуваат 
следните услови: 

а ) о д е к с т р а к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 180 kg — • 4402,50 
б ) о д I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 150 kg 4274,30 
в ) о д I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 120 kg 4188,80 
г ) о д в е н к л а с а 
Масата на обработениот туп пред ладењето 

мора да изнесува помалку од 120 kg 7- 4060,60 
2) говеда постари од 30 месеци - говедско 

месо 
а ) о д I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 200 kg 3205,70 
б ) о д I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 150 kg 2949,30 
в ) о д I I I к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 100 kg 2842,40 
г ) о д в о н к л а с а 
Масата на обработениот труп пред ладење-

то мора да изнесува најмалку 100 kg 2714,20 
В. ОВЦИ 
1) Згоени јагниња од пет до 12 месеци ста-

рост ЈПТО не измениве ниту еден млечен заб: 
а) од I класа, со маса најмалку од 20 kg, со 

рандман најмалку 54% 5829,10 
б) од II класа, со маса најмалку од 20 kg, со 

рандман најмалку 50% 5448,95 
2) згоени шилежиња над една до две години 

старост што имаат најмногу два постојани заби: 
а) од I класа, со маса најмалку од 25 kg, со 

рандман најмалку 52% 5153,30 
б) од II класа, со маса најмалку од 25 kg, ^о 

рандман најмалку 48% 4773,10 
3) згоени овци и овни над две години ста-

рост: 
а) од I класа, до пет години старост со нај-

малку шест постојани заби, со маса најмалку од 
30 kg, со рандман најмалку 50% 4224,00 

б) од II класа, до пет години старост со нај-
малку шест постојани заби, со маса најмалку од 
20 kg, со ранд ман најмалку 46% 4012,80 

Дин/kg 
жива мера 

Г. ГО Е НИ ПИЛИЊА-БРОЈЛЕРИ 
а) од I класа 1886,70 
б) од II класа 1809,35 
2. Цените од точка 1 на оваа одлука ќе се применува-

ат врз количествата на добиток што производителите ќе 
ги договорат во согласност со одредбите од оваа одлука. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за еден ки-
лограм на топли половинки, освен за гоени пилиња број-
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лери чиЈа маса и класа се утврдени на линијата на колење-
то најдоцна два часа по колењето. Трошоците за оцена на 
.меснатоста и за класификацијата се содржани во цената 
на чинењето на топлите половинки, а најмногу 2,5 проми-
ли од вредноста на тие половинки. 

4. Транспортните трошоци за добитокот, натоварен 
во камион или вагон (според изборот на купувачот), паѓа-
ат врз товар на купувачот. 

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

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

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

3) Решението за прописите за квалитетот на говедата 
и овците за колење и гоење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/69 и 55/69). 

6. Преземањето на добитокот според квалитетот го 
вршат овластени стручни служби. 

7. Со денот на 'влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитните цени на доби-
токот за 1988 година („Службен лист СФРЈ", бр. 68/87 и 
13/88). 

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

Е.п. бр. 223 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с.р. 

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

Е. п. бр. 224 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, е. р. 

533. 
Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-

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

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

ДОТ НА 1988 ГОДИНА 
1. На организациите на здружен труд што произведу-

ваат шеќерна репка сами или во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители (во натамошниот текст: 
производителите) им се обезбедува за шеќерна репка од 
родот на 1988 година заштитна цена од 70,40 динари за 
еден килограм. , 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува врз 
количествата на шеќерна репка од родот на 1988 година 
што производителите ќе ги договорат во согласност со од-
редбите од оваа одлука. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за шеќерна-
та репка со дигестија од 15,5%. За секој процент'на дигес-
тија поголем или помал од 15,5% цената од точка 1 на 
оваа одлука се зголемува односно намалува за 4,54194 ди-
нари за еден килограм. 

Цената од точка 1 на оваа одлука важи за чиста ше 
ќерна репка по одбивањето на масата на туѓи примеси, 
земја и неисправно пресечени глави, лисја, жилички и 
опавчиња франко натоварна станица во местото на произ-
водителот - според изборот на купувачот, покрај желез-
ничка, бродска односно камионска рампа, кеј или дигалка, 
подготвена за натовар во превозно средство. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за заштитната цена на ше 
ќерна репка од родот на 1988 Година („Службен лист на 
СФРГ, бр. 21/88). 

534. 
Врз основа на член 20 ст. 3 и 4 од Законот за парични-

от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 61/82 и 
71/86), на предлог од Народната банка на Југославија, во 
соработка со наслежните органи на републиките и авто-
номните покраини, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИО-
НА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 

ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1988 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88), во точка 1 бројот: 
„480.000,000.000" се заменува' со бројот: 
„2,697.000,000.000". 

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

Е. п. бр. 225 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, * 
Јанез Земљарцч, е. р. 

535. 
Врз основа на член 21 и член бб став 1 точка 15 од За-

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

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 и 35/88), точка 4 се менува и гласи: 

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за јули 1988 година изнесува 237% годишно". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службени лист на СФРЈ". 

О. бр. 73 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка 
Југославија, 

д-р Слобода« Стоевиќ, е. р. 

/ 
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СФР Југославија 195,7 
CP Босна и Херцеговина 195,7 
CP Македонија 199,0 
CP Словенија 201,1 
CP Србија 193,9 
CP Србија надвор од териториите 

на социјалистичките автономни покраини 194,3 
САЛ Војводина 190,9 
САП Косово 198,2 
CP Хрватска 195,1 
CP Црна Гора 196,7 

Бр. 001-2710/1 
29 јуни 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЧЛЕН 90 СТАВ 1, НА ЧЛЕН 123 СТАВ 4 И НА ЧЛЕН 

387 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА 
ПОСТАПКА 

1. Сојузот на републичките и покраинските адвокат-
ски комори на Југославија и Адвокатската комора на Сло-
венија поведоа постапка за оценување на уставноста на 
одредбите на член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 
387 став 1 од Законот за кривичната постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 14/85). Во текот на постапката 
со свои иницијативи кон предлогот се придружија адвока-
тот Митар Радоњиќ од Нови Сад, адвокатот Жељко Луби-
на, од Сплит и Живоин Станоевиќ, од Прокупље. 

Предлагачите сметаат дека оспорените одредби на 
Законот се несогласни со Уставнот на СФРЈ од следните 
причини: што оспорената одредба на член 90 став 1 од За-
конот за кривичната постапка овозможува погрешна при-
мена на таа одредба и што обвинетиот, поради посебна 
психолошка ситуација, не може секогаш во целост да ги 
оцени последиците од евентуално поставеното барање за 
скратување на роковите; што со оспорената одредба на 
член 123 став 4 од Законот за кривичната постапка се огра-
ничува уставното право на одбраната на обвинетиот, за-
што во примената на таа одбрана може да настапи про-
цесно-правна ситуација, во моментот на приемот на суд-
ската одлука од страна на бранителот, рокот за вложува-
ње на правниот лек веќе да истекнал и што правото на 
одбрана, во поглед на поднесување жалба, му се препушта 
само на обвинетиот односно на неговото знаење и упате-
ност; што со оспорената одредба на член 387 став 1 од За-
конот за кривичната постапка се ограничува уставното 

право на обвинтетиот на одбрана со тоа што му се овоз-
можува на второстепениот суд да ја преиначи првостепе-
ната одлука и во случај кога ќе го измени објективниот 
идентитет на обвинителниот акт, па на обвинетиот му е 
ограничено правото на одбрана на така изменетиот обви-
нителен акт. 

2. Собранието на СФРЈ, во одговор на предлогот на 
овластениот предлагач, го извести Уставниот суд на Југо-
славија дека смета оти оспорените одредби на Законот се 
согласни со Уставот на СФРЈ и дека со тие одредби не е 
повредено правото на обвинетиот на одбрана. 

Покрај тоа, Собранието на СФРЈ во одговор наведе: ' 
„дека е на мислење, иако оспорената одредба на член 123 
став 4 од Законот за кривичната постпака не е несогласна 
со Уставот на СФРЈ, од практични причини би требало, во 
овој случај, да се пропише дека судот мора да го извести 
бранителот за истакнувањето на одлуката на огласната 
табла на судот поради неможно доставување до обвинети-
от лично и да пропише посебен начин на сметање на ро-
кот во кој бранителот би можел да изјави жалба. Од тие 
причини Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот из-
вршен совет во наведениот правец да предложи соодветно 
дополнение на член 123 став 4 од Законот за кривичната 
постапка." 

3. Со оспорените одредби на Зконот за кривичната 
постапка е утврдено: дека, ако е во прашање рокот што е 
определен заради заштита на правото на одбрана и на 
другите процесни права на обвинетиот, тој рок може да се 
скрати ако тоа го бара обвинетиот писмено или усмено на 
записник пред судот (член 90 став 1); писмената да се до-
ставуваат, ако обвинтетиот има бранител, на обвинетиот 
и на бранителот и, во тој случај, рокот за изјава на правен 
лек односно одговор на жалбата, да тече од денот на до-
ставувањето на писмената до обвинтетиот, а ако на обви-
нетиот не може да му се достави одлуката односно жалба-
та затоа што неговата адреса е непозната, тогаш одлуката 
односно жалбата се истакнува на огласната табла на су-
дот, па се смета дека, со истекот на осум дена од денот на 
истакнувањето на одлуката односно жалбата на огласната 
табла, доставувањето е извршено полноважно (член 123 
став 4); дека второстепениот суд, уважувајќи ја жалбата, 
или по службена должност со пресуда ќе ја преиначи 
првостепената пресуда ако утврди дека решителните фак-
ти во првостепената пресуда правилно се утврдени и дека, 
со оглед на утврдената фактичка состојба, по правилната 
примена на законот, ќе донесе поинаква пресуда, а според 
состојбата на предметите и во случај на повреда на одред-
бите на член 364 став 1 точ. 5, 9 и 10 од Законот за кривич-
ната постапка ако судот ги повредил прописите на кри-
вичната постапка по прашањето дали постои обвинение 
на овластениот обвинител или одобрение од надлежниот 
орган (точка 5); ако обвинението е пречекорено така што 
пресудата се однесува на лице што не е обвинето и за дело 
кое не е предмет на обвинението содржано во поднесениот 
односно на главниот претрес изменет или проширен обви-
нителен акт (точка 9) и ако со пресудата е повредена од-
редбата на член 378 од Законот за кривичната постапка со 
која е утврдено дека пресудата не смее да се измени на 
штета на обвинетиот во однос на правната оцена на дело-
то и на кривичната санкција, ако е изјавена жалба само во 
корист на обвинетиот (точка 10). 

4. Сб Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата 
преку сојузните органи ја уредува кривичната постапка 
(одредба на член 281 став 1 точка 12), дека секому е зага-
рантирано правото на жалба или друго правно средство 
против одлуките на судовите со кои се решава за нивното 
право или врз закон заснован интерес и дека правна по-
мош се обезбедува преку адвокатура, како самостојна оћ-
штествена служба, и преку други видови правна помош 
(одредби на член 180 ст. 2 и 3), дека е загарентирано пра-
вото на одбрана и дека обвинетиот има право за себе да 
земе бранител на кого, согласно со законот, му се овоз-
можува одбрана и заштита на правата ќ интересите на об-
винетиот, па со закон се определува во кои случаи обвине-
тиот мора да има бранител (одредби на член 182 ст. 1 и 3). 

Имајќи ги предвид наведените одредби на Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија смета дека оспорени-
те одредби се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Со оспорената одредба на член 90 став 2 од Законот 
за кривичната постапка со која се овозможува скратување 

536. 
Врз основа на член 269д од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува: 

И Н Д Е К С 
НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈУНИ 1988 

ГОДИНА 
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на рокот кој е определен заради заштита на правото на 
одбрана и на другите процесни права на обвинетиот ако 
тоа обвинетиот го бара писмено или усно на записник 
пред судот, по оцена на Уставниот суд на Југославија не 
се укинува ниту се ограничува со Уставот на СФРЈ утврде-
ното право на обвинетиот, па според тоа ниту неговото 
право на одбрана. Правото на обвинетиот да може да бара 
скратување на наведените рокови заради заштита на него-
вото право на одбрана и на другите процесни права наед-
но претставува конкретна материјализација на уставното 
право на обвинетиот на одбрана. Имено, обвинетиот, ко-
ристејќи го уставното право на одбрана, слободно одлучу-
ва кој свој интерес ќе го штити, па според тоа, и дали, во 
тој интерес, ќе бара скратување на наведените рокови. Ос-
вен тоа, обвинетиот има и уставно право да земе бранител 
заради давање помош во заштита на неговите права и ин-
тереси што го вклучува и правото да го консултира својот 
бранител пред да бара скратување на тие рокови. 

Со оспорената одредба на член 123 став 4 од Забно-
то за кривичната постапка со која е утврдено која после-
дица ќе настапи ако на обвинетиот, кој има бранител, не 
може да му се достави одлука, односно жалба затоа што 
неговата адреса е непозната, исто така, по оцена на Устав-
ниот суд на Југославија, не се укинуваат ниту ограничува-
ат со Уставот на СФРЈ утврдените права на обвинетиот, 
па спрема тоа ни правото на одбрана и правото да земе 
бранител. 

Според одредбите на Уставот на СФРЈ, бранител е 
лице на кого, согласно со законот, му се овозможува од-
брана и заштита на правата и интересите на обвинетиот. 
Околноста што обвинетиот има бранител не значи дека со 
тоа обвинетиот се откажал од своето со Уставот на СФРЈ 
загарантирано право на одбрана, зашто обвинетиот има и 
тогаш право да презема дејствија заради својата одбрана 
без оглед на дејствијата, што за таа цел ги презел неговиот 
бранител. Со оспорената одредба на Законот за кривична-
та постапка обвинетиот е ставен во положба што го прави 
зависен во остварувањето на неговото, со Уставот на 
СФРЈ, утврдено право на одбрана и на правна помош од 
волјата на самиот обвинет, а не од неговиот бранител на 
кого, исто така му се доставуваат сите писмена. Дали об-
винетиот ќе се доведе себеси во отежната ситуација со ко-
ристење на правна помош од страна на бранителот пора-
ди истакнувањето на одлуката на судот или жалбата на 
огласната табла на судот, зависи од самиот обвинет, за-
што такво доставување на одлуката на судот и жалбата се 
врши само ако адресата на обвинетиот му е непозната на 
судот. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, со 
оспорената одредба на член 387 став 1 од Законот за кри-
вичната постапка, можело да биде пропишано дека вто-
ростепениот суд, уважувајќи ја жалбата, или по службена 
должност, со пресуда ќе ја преиначи првостепената пресу-
да ако утврди дека решителните факти во првостепената 
пресуда правилно се утврдени и дека, со оглед на утврде-
ната фактичка состојба по правилната примена на зако-
нот, ќе донесе поинаква пресуда, а според состојбата на 
предметите и во случај на повредата од член 364 став 1 
точ. 5, 9 и 10 од Законот за кривичната постапка. 

Тоа што со оспорената одредба на Законот за кривич-
ната постопка е утврдено правото на второстепениот суд 
да ја преиначи првостепната пресуда во наведените слу-
чаи, наместо, укинувајќи ја пресудата, на првостепениот 
суд да му го достави предметот заради отстранување на 
сторените повреди, не ја прави таа одредба несогласна со 
Уставот на СФРЈ. Со оспорената одредба не се утврдува 
правото на второстепениот суд да го менува објективниот 
идентитет на обвинителниот акт, па според тоа, со таа од-
редба не се укинува ниту ограничува правото на обвинети-
от на одбрана на така изменетиот обвинителен акт, како 
што се наведува тоа во предлогот. Второстепениот суд е 
должен да го зачува идентитетот на обвинението, а зашти-
тата од повреди на законот, во тој поглед, е обезбедена со 
правото на соодветен правен лек. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ и на чл. 33 и 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 8 
март 1988 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот да се утврди несогласноста на 

одредбата на член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 
387 став 1 од Законот за кривичната постапка („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 14/85) со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав на: претседателот д-р Александар Фира и судии-
те: Хрвое Бачиќ, Милован Бузаџиќ, Божидар Булатовиќ, 
д-р Иван Кристан, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, 
Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, 1 ал-
ко Мочивник и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 147/86, 111/86, 239/87 и 19/88 
8 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Самоуправната спогодба за Оп-
штите услови за вршење на поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги, објавена во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/88 се поткраднаа долунаведените грешки, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОПШТИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФ-

СКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 
1. Во член 38 ставот 8 треба да се изостави зашто е 

идентичен со ставот 6 од истиот член. 
2. Во член 42 став 3 точка 4 наместо зборот: „три" 

треба да стои зборот: „два", а зборовите: „и обратно" се 
бришат. 

Точката 5 треба да се измени така што да гласи: 
„5. Пратката што се прима кај ПТТ единица надвор 

од седиштето на еден поштенски центар, а треба да биде 
врачена кај ПТТ единици надвор од седиштето на друг по-
штенски центар, мора да биде врачена во рок од три дена 
од денот на приемот, под услов да е предадена до опреде-
леното време што го утврдува работната организација на 
ПТТ сообраќај. 

3. Во член 53 став 3 по бројот: „7" се додава и бројот 
„8". 

4) Во член 95 став 4 наместо зборовите: „и Списокот 
на единиците на ПТТ мрежа" треба да стојат зборовите: 
„со Списокот на единиците на ПТТ мрежа". 

Од Заедницата на ЈПТТ, Белград, 29 јуни 1988 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на 
порастот на динарските пласмани на банките со рамките 
утврдени во точка 2 на Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година, објаве-
на во „Службен лист на СФРЈ", бр. 38 од 17 јуни 19Ѕ8 Годи-
на, се поткрадна долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ 
НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ СО 
РАМКИТЕ УТВРДЕНИ ВО ТОЧКА 2 НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИ-
СИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧ-
КИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 

1988 ГОДИНА 
Во Одлуката за усогласување на порастот на динар-

ските пласмани на банките со рамките утврдени во точка 
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2 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емиси-
она и парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1988 година, во точка 3 по зборовите: 
„спрема банките" се додава запирка и зборовите: „на Југо-
словенската банка за меѓународна економска соработка", 
а наместо зборовите: „бр. 72/85" треба да стојат зборови-
те: „45/87". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 28 јуќи 
1988 година 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за начинот на утврдување на 
бруто личниот доход, пресметката на средствата за испла-
та на бруто личните доходи и доставувањето на пресмет-
ката до Службата на општественото книговодство, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 36/88, се поткрадна 
долунаведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
НА БРУТО ЛИЧНИОТ ДОХОД, ПРЕСМЕТКАТА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ И ДОСТАВУВАЊЕТО НА ПРЕСМЕТКАТА 

ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

Во член 6 став 2 наместо бројот: „12" треба да стои 
бројот: „13". 

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
политика, Белград, 23 јуни 1988 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

јузниот секретар - ополномоштен министер во СОЈУЗНИОТ 
секретаријат за надворешни работи. 

С . п. п. бр. 1102 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, 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, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-
боти се .назначува Загорка Илиќ, началник на Управата за 
меѓународни организации - ополномоштен министер во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 1103 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, 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, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Жарко Томашевиќ, началник на Упра-
вата за мултилатерална економска соработка - ополно-
моштен министер во Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи. 

С. п. п. бр. 1101 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

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 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Радислав Џувер, началник на Управата 
за источно-европските земји - ополномоштен министер во 
Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 1104 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, 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, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-

боти се назначува Фране Крниќ, Шеф на Кабинетот на со-

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 и 37/88) Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надворешни ра-
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фоти се назначува Радомир Богданови^ порано на 
должн<?ст генерален крнзул на СФРЈ во Солун. 

С. п. п. бр. 1105 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

началник на управа во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи. 

С. п. п. бр. 1108 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Пртпретседател, 
Јанез Земљарич, 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, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен 
совет донесува \ 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТО 
Се разрешува Укај Селман, од должноста помошник 

на сојузниот секретар за внатрешни работи, поради зами-
нување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1106 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл>арич, 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 
СФРГ, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти се назначува од 1 јуни 1988 година Јован Вучковиќ, 
специјален советник во Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи. 

С. п. п. бр. 1107 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, 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, 18/85 и 37/88) Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУ ЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти од 1 јуни 1988 година се назначува Петар Мишовиќ, 

Врз оснрва на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на. СФРЈ", бр. 4/77, 20/82 и 14/85 и 74/87) Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАИМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА 

СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
За постојан член на Сојузниот совет за прекршоци се 

именува Никола Ѓуровиќ, постојан член на Сојузниот со-
вет за прекршоци. 

С. п. п. бр. 1109 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 245 а во врска со член 390 од Зако-
нот за основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК 
Се разрешува Кадир Ддијагиќ од должноста сојузен 

советник поради исполнување на условите за заминување 
во пензија. 

На именуваниот му престанува работниот однос со 
30 јуни 1988 година. 

С. п. п. бр. 1144 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

517. Закон за престанок на важењето на Законот за 
обезбедување обртни средства --------------------------- 1121 

518. Одлука за Потврдување на Завршната сметка и 
на Извештајот за работењето на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за 1987 годинa ------------------ 1121 
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Страна 

519. Одлука за измена на Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година 1121 

520. Одлука за избор на членови на Советот на фе-
дерацијата 1122 

521. Одлука за потврдување на Статутот на Југо-
словенската банка за меѓународна економска 
соработка 1122 

522. Заклучоци на Соборот на републиките и покра-
ините за состојбата и функционирањето на 
железничкиот сообраќај во 1987 година 1122 

523. Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на туристички населби, наутички цен-
три, марини и мотели на магистралните па-
тишта во кои можат да се отвораат слободни 
царински продавници 1124 

524. Одлука за заштитните цени на пченицата од 
родот на 1988 година И 25 

525. Одлука за заштитната цена на суровиот тутун 
од родот на 1988 година И25 

526. Одлука за заштитните цени на оризовата арпа 
од родот на 1988 година И25 

527. Одлука за заштитната цена на пченката од ро-
дот на 1988 година 1126 

528. Одлука за заштитните цени за сончоглед, соја 
и маслодајна репка од родот на 1988 година — 1126 

529. Одлука за заштитната цена на млеко за 1988 
година 1126 

530. Одлука за заштитните цени на волната за 1988 
година 1127 

531. Одлука за заштитните цени на суров памук од 
родот на 1988 година И 27 

Страна 

532. Одлука за заштитните цени на добитокот за 
1988 година — 1128 

533. Одлука за заштитните цени на шеќерна репка 
од родот на 1988 година И 29 

534. Одлука за измена на Одлуката за остварување 
на целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година 1129 

535. Одлука за измена на Одлуката за каматните 
стапки на пласманите од примарната емисија 
и на другите побарувања од Народната банка 
на Југославија 1129 

536. Индекс на животните трошоци во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, со-
цијалистичките републики и социјалистичките 
автономни покраини за јуни 1988 година 1130 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
член 90 став 1, на член 123 став 4 и на член 387 
став 1 од Законот за кривичната постапка 1130 

Исправка на Самоуправната спогодба за општите 
услови за вршење на поштенски, телеграфски и 
телефонски услуги 1131 

Исправка на Одлуката за усогласување на порастот 
на динарските пласмани на банките со рамките 
утврдени во точка 2 на Одлуката за целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична 
политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година 1131 

Исправка на Правилникот за измени и дополненија 
на Правилникот за начинот на утврдување на 
бруто личниот доход, пресметката на сред-
ствата за исплата на бруто личните доходи и 
доставувањето на пресметката до Службата на 
општественото книговодство 1132 

Назначувања и разрешувања 1132 
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