
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

водство 60802-603-21943 

Недела, 15 ноември 1987 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 75 ГОД. XLIII 

Цена на овој број е 256 динари. - Претплатата 
за 1987 година изнесува 12.500 динари. - Рок за 
рекламации 15 дена. - Редакција Улица Јована , 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

1002. 
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 ПРИВРЕМЕ-
НО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТРО-

ШУВАЧКА 
Се прогласува Законот за привремено ограничување 

на располагањето со дел од општествените средства за по-
трошувачка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 14 ноември. 1987 година. 

П бр. 781 . 
14 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛА-
ГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-

СТВА ЗА ПОТРОШУВАЧКА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
На основните и други организации на здружен труд и 

на нивните заедници, на договорните организации на 
здружен труд, на земјоделските и други задруги и на ос-
новните задружни организации во нивниот состав, на ос-
новните и работните организации на кооперанти и на дру-
ги форми на здружување на земјоделците или на други ин-
дивидуални земјоделски производители, на месните заед-
ници,/ на работните заедници, на другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и на нивните здруженија, на општес-
твено-политичките организации и на други општествени 
организации, на општествено-политичките заедници и на 
нивните органи, на организациите при фондовите, на дру-
ги државни органи и на други општествени правни лица 
(во натамошниот текст: корисниците на општествени 
средства), привремено им се ограничува располагањето со 
делот од општествените средства за исплата на лични до-
ходи, за заедничка потрошувачка и за определени издато-
ци за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото по-
лугодие од 1988 година. 

И. ЛИЧНИ ДОХОДИ 

Член 2 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката за единствената класи-

фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 
72/86 - во натамошниот текст: Одлуката) во области-те 01 
до 11 и во гранката 1202 (научноистражувачка дејност) и 
подгрупата 110102 (интерни банки) на овре корисници на 
општествени средства, може да располага со општестве-
ните средства за исплата на чистите лични доходи за чет-
вртото тримесечје од 1987 година и за првото полугодие 
од 1988 година според самоуправниот општ акт усогласен 
со самоуправна спогодба, општествен договор и со закон. 

Корисникот на општествени средства од став 1 на 
овој член е должен пропорцијата на распоредувањето на 
чистиот доход на средствата за бруто лични доходи и аку-
мулација и за резерви да ја усогласи со појдовните голе-
мини што се уредуваат според општествениот договор. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката во гранката: 0101 
(Електростопанство), 0104 (Производство на нафта и зе-
мен гас), 0105 (Производство на нафтини деривати), 0602 
(Поморски сообраќај) 0604 (Воздушен сообраќај), освен 
подгрупата 060402 (Услуги на аеродромите), 0607 (Цево-
воден транспорт), 0703 (Надворешна трговија), 0802 (Ту-
ристичко посредување), 1104 (Проектирање и сродни тех-
нички услуги), и гранката 1106 (Истражувачко-развојна 
работа), освен подгрупата 110611 (Истражувачко-развојни 
услуги во стопанските дејности), и подгрупата 110102 (Ин-
терни банки) на овие корисници на општествени средства 
може да располага со општествените средства за исплата 
на чисти лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 го-
дина и првото полугодие од 1988 година до износот што 
ќе го утврди во согласност со одредбите на член 2 од овој 
закон, намален за 10%. 

Член 4 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката во гранката 1201 (Об-
разование) гранката 1203; (Култура, уметност и информа-
ции) и во гранката 1301 (Здравствена заштита) може да 
располага со општествените средства за исплата на чисти-
те лични доходи за четвртото тримесечје од 1987 година и 
за првото полугодие од 1988 година до износот што ќе го 

,утврди според самоуправаиот општ акт усогласен со са-
моуправна спогодба, општествен договор и со закон. 

Износот да средствата од став 1 на овој член корис-
никот на општествени средства може да го зголемува за 
процентот на зголемување на личните доходи по основа 
на усогласувањето со растежот на личните доходи во сто-
панството на територијата на, републиката односно на ав-
тономната покраина. 

Член 5 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката во областите 12 до 14, 
освен гранките 1201 (Образование), 1202 (Научноис-
тражувачка дејност), гранката 1203 (Култура, уметност и 
информации), 1301 (Здравствена заштита) групата 14016 
(Народни банки) и гранката. 1402 (Самоуправни интере-
совни заедници) може да располага со општествените 
средства за исплата на чисти лични доходи за четвртото 
тримесечје од 1987 и за првото полугодие од 1988 година 
месечно до износот што го исплатил за септември 1987 го-
дина според самоуправниот општ акт усогласен со само-
управната спогодба, општествениот договор и законот. 
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Под лични доходи од став 1 на овој член с“е подразби^ 
раат и исплатените надомести на чистите лични доходи за 
септември 1987 година. 

Износот на средствата од ст. 1 и 2 на овој член корис-
никот на општествени средства може да го зголеми за: 

- една деветтина од разликата помеѓу износот на рас-
поредениот чист доход за чисти лични доходи по перио-
дичната пресметка за периодот јануари-септември 1987 
година и износот на исплатените месечни аконтации на 
чистите лични доходи за тој период според самоуправни-
от општ акт, усогласен со самоуправната спогодба, оп-
штествениот договор и законот; 

- процентот на зголемувањето на личните доходи по 
-основа на усогласувањето со растежот на личните доходи 
во стопанството до 30 септември 198?"година, во соглас-
ност со самоуправната спогодба, општествениот договор 
и законот, а најмногу до износот на средствата што му се 
обезбедени за тоа усогласување во согласност со Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности за потрошувачка во 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“„ бр. 12/87 и 65/87). 

Корисникот на општествени средства може да одлу-
чи основица за утврдување на средствата за исплата на 
чист,ите лични доходи да бидат просечно исплатените чис-
ти лични доходи за периодот јануари-септември 1987 го-
дина, ако е тоа за него поповолно. 

Член 6 
Корисникот на општествени средства кој врши деј-

ност распоредена според Одлуката во гранката 1101 (Бан-
карство), освен подгрупата 110102 (Интерни банки), група-
та 14016 (Народни банки), 1102 (Осигурување на имоти и 
лица, Лотарии и обложувалници) и во гранката 1402 (Са-
моуправни интересовни зае,дници), може да располага со 
општествените средства за исплата на чистите лични до-
ходи за четвртото тримесечје од 1987 година и за првото 
полугодие од 1988 година до просечниот месечен износ на 
Чистиот личен доход што го исплатил за третото триме-
сечје од 1987 година, во согласност со самоуправниот оп-
шт акт усогласен со самоуправната спогодба, општестве-
ниот договор и законот. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства кој е. неликви-

ден, има растројства во работењето односно ќе искаже за-
губа по периодичната пресметка односно непокриена загу-
ба по завршната сметка ги исплатува чистите лични дохо-
ди во согласност со сојузниот закон со кој се уредуваат 
санацијата и престанокот на организациите на здружен 
труд. 

Кога корисникот на општествени средства ќе ги от-
страни неликвидноста, растројствата во работењето, и ќе 
утврди дека работи без загуби односно ќе ја покрие загуба-
та ги исплатува чистите лични доходи во согласност со 
одредбите на чл. 2 до 6 на овој закон. 

Корисникот на општствени средства од став 2 на овој 
член може да одлучи да ги исплатува чистите лични дохо-
ди според одредбите на сојузниот закон со кој се уредува-
ат санацијата и престанокот на организациите на здружен 
труд ако е тоа за него поповолно. 

Член 8 
Корисникот на општествени средства кој ќе почне со 

работа по влегувањето во сила на овој закон може да рас-
полага со дс.г од општествените средства за исплата на 
чистите лични доходи до износот на просекот на чистиот 
личен доход по работник на територијата на републиката 
односно на автономната покраина во гранката во која е 
распореден според Одлуката. 

Корисникот на општествени средства од став Г на 
овој член^може износот на средствата од тој став да го зго-
леми во согласност со одредбите на овој закон. 

III. ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
Член 9 

Корисникот на општествени средства може од денот 
на влегувањето во сила на овој закон до 30 јуни-1988 годи-

на месечно да располага со општествените средства за за-
едничка потрошувачка, до износот утврден со самоуправ-
ниот општ акт усогласен со самоуправната спогодба, оп-
штествениот договор и законот, а најмногу до 80% од ме-
сечниот просек на искористените средства за заедничка 
ѓтотрошувачка во периодот од 1 јануари до 30 септември 
1987 година.' 

Одредбата на став Род овој член не се однесува на ко-
ристењето на средствата за станбена изградба, исплатата 
на испратнина и за намирување на обврските по кои на-
станал должничко-дов^рителски однос до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон; 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

Член 10 
Корисникот на општествени средства може во чет-

вртото тримесечје од 1987 година и во првото полугодие 
од 1988 година^ месечно да располага со општествените 
средства за репрезентација до износот што ќе го утврди во 
-височина на месечниот просек за периодот од 1 јануари до 
30 септември 1987 година. 

Член 11 
Корисникот на општествени средства кој ќе почне со 

работа по влегувањето во сила на овој закон за трошоците 
на работењето од член 10 на овој закон може од денот на 
влегувањето во сила на овој закон до 30 јуни 1988 година 
да располага со општествените средства до износот што 
ќе го утврди органот на управувањето односно друг соод-
ветен корисник на општествени средства. 

V. ОВЛАСТУВАЊА 
Член 12 

, Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за рботи на финансиите, во рок од три де-
на. од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе го 
пропише начинот на утврдувањето на износот на сред-
ствата за чистите лични доходи, зќ заедничка потрошувач-
ка и за определени трошоци на работењето, начинот на 
составувањето на пресметката на средствата и Да доставу-
вање до Службата налопштественото книговодство. 

Член 13 
Сојузната организација за работи на општественото 

планирање и надлежните републички и покраински орга-
ни за општествено планирање ги утврдуваат и објавуваат 
во службените гласила планираните појдовни величини за 
распоредување на чистиот доход за секоја периодична 
пресметка, во рок од 30 дена од “денот на објавувањето на 
податоците за претходната периодична пресметка. 

Член 14 -
Сојузната организација надлежна за работи на ста-

тистиката го утврдува и објавува, во рок од 60 дена од ис-
текот на месецот, процентот на растежот на чистиот ли-
чен дохбд по работник во стопанството на територијата 
на републиката односно на автономната покраина и про-
секот на чистиот личен доход по работник во гранката на 
територијата на републиките и на автономните покраини. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 15 

Со парична казна од 2,000.000 до 45,000.000 динари ќе 
се казни за стопански престап корисникот на општествени 
средства: , 

1. ако општествените средства за исплата на чистите 
лични доходи ги користи над износот што може да го ко-
ристи според одредбите на овој закон (чл. 3 до 8), 

2. ако општествените средства за заедничка потрошу-
вачка или определени трошоци на работењето ги користи 
над износот што може да^го користи според одредбите на 
овој закон (чл. 9 до И), 

3. ако не ги намали повеќе исплатените лични доходи 
што според одредбите на овој закон може да ги исплати 
или ги зголеми пред да го изврши намалувањето (член 16). 
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За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 
динари и одговорното лице кај корисникот на општестве-
ни средства. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 200.000 до 2,500.000 
динари и одговорното лице во органот на општествено-
-политичката заедница или во друг државен орган. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Член 16 

Корисникот на општествени средства кој до денот на 
влегувањето во сила на овој закон исплатил чисти лични 
доходи во износ поголем од 'износот што ќе го утврди во 
согласност со самоуправниот општ акт усогласен со само-
управната спогодба, општествениот договор и со овој за-
кон, за износот на повеќе исплатените чисти лични доходи 
ќе го намали износот што во согласност со овој закон ќе 
го утврди за наредните три месеци, со тоа што за секој ме-
сец, почнувајќи од ноември 1987 година, ќе изврши нама-
лување за 1/3 од повеќе исплатениот износ. 

Корисникот на општествени средства/не може да ги 
зголемува месечните чисти лични доходи според одредби-
те на овој закон додека не изврши намалување на повеќе 
исплатените износи на чистите лични доходи во соглас-
ност со став 1 од овој член. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1003. 
v 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 ПРИВРЕМЕ-
НО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО 
ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕС-
ТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремено ограничувањ,е 

на располагањето с'о дел од општествените средства на 
општествено-политичките заедници и на самоуправните 
интересов^ заедници од-општествените дејности за по-
трошувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 14 ноември 
1987 година. 

П. бр. 782 
14 ноември 1987 година 
Белград “ Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА 

ВО 1988 ГОДИНА 

А Член 1 
Општествено-политичките заедници, освен федераци-

јата (во натамошниот текст: општествено-политичките за-

едници) и самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности можат да располагаат со делог од 
општествените средства за потрошувачка во 1988 година 
во износ на остварените изворни приходи во 1987 година 
зголемени по стапка што е за 10 процентни поени пониска 
од номиналната стапка на растежот на остварениот доход 
на општественото стопанство во републиката односно ав-

'тономната покраина утврдена по периодичните пресм“ет-
ки во 1988 година. 

Републиките и автономните покраини можат со дого-
вор, кој ќе.биде донесен најдоцна до 15 декември 1987 го-
дина, да го утврдат меѓусебно диференцираното ниво на“ 
задавањето на растежот на средствата за општите општес-
твени и заедничките потреби, со тоа што стапката на рас-
тежог на вкупните средства за намените од став 1 на овој .. 
член мора да биде помала за 10 процентни поени во однос 
на стапката на растежот на номиналниот доход на оп-
штественото стопанство во СФРЈ. 

Вкупните приходи на Буџетот на федерацијата во 
1988 година ќе се задржат реално на ниво на остваренитеч 
вкупни приходи во 1987 година, со тоа што: , 

- средствата за- Југословенската народна армија да 
изнесуваат 5,2% од оценетиот национален доход намалени 
за 5%; 

- дополнителните средства на стопански недоволно 
развиените релублики и на САП Косово да изнесуваат 
0,53% од општествениот прозивод намалени за 5%; 

- - средствата за другите корисници на буџетот на фе-
дерацијата се утврдуваат врз обнова на остварените при- -
ходи во 1987 година зголемени по стапка што е за 10 про-
центни поени пониска од стапката на растежот на остваре-
ниот доход на општественото стопанство во СФРЈ. 

Ограничувањето од став 1 на овој член не се однесува 
на придонесите на републиките и автономните покраини 
во буџетот на федерацијата. 

До утврдувањето на стапката на растежот на доходот 
на општественото стопанство за периодот јануари-март 
1988 година ќе се применува стапката на растежот на спо-
редливиот доход за периодот јануари-септември 1987 го-
дина. 

Член 2 
Под остварени изворни приходи на општествено-по-

литичките заедници и на самоуправните интересовни за-
едници од општествените дејности, во смисла на овој за-
кон, се подразбираат приходите што се утврдени со про-
писите на општествено-политичките заедници односно со 
одлуки на самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности и уплатени на уплатните сметки 
што се водат кај Службата ца општественото книговод-
ство (образец Б2, с-ка 840-Приходи на ОПЗ и с-ка 
843-Приходи на самоуправните интересовни заедници од 
општествените дејности), освен приходите од придонесите 
за здравствена заштита и детска заштита што ги плаќаат 
самоуправните интересовни заедници на пензиското и ин-
валидското осигурување и самоуправните интересовни за-
едници за вработување. 

Член 3 
Во републиката односно автономната покраина може 

да се утврди диференциран .растеж на средствата за фи-
нансирање на општите општествени и на заедничките по-
треби по одделни намени и корисници, со тоа што вкупни-
от износ на тие средства не може да биде поголем од изно-
сот утврден според одредбите на член 1 од овој закон. 

Член 4 
Заради утврдување на делот од општествените сред-

ства чиешто располагање привремено се ограничува, оп-
штествено-политичките заедници и самоуправните инте-
ресовни заедници од општествените дејности се должни 
на Службата на општественото книговодство кај која се 
води нивната жиро-сметка да И достават податоци до. ос-
ми во месецот за претходниот месец, на Образецот-ИС, 
кој е составен дел од овој закон. 1 . 

На општествено-политичките заедници и на самоуп-
равните интересовни заедници од општествените дејности 
што Образецот-ИС нема да го достават во рокот од став Ј 
на овој член, Службата на општественото книговодство 



Страна 1774 - Број 75 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Недела, 15 ноември 1987 

нема да им ги пренесува приходите од уплатните сметки 
на нивните жиро-сметки до доставувањето1 на податоците 
на Образецот-ИС. 

Податоците од Образецот-ИС Службата на општес-
твеното книговодство ќе ги контролира и ќе ги усогласи 
со податоците од својата евиденција. 

Член 5 
Службата на општественото книговодство месечно 

кумулативно ќе го утврдува, за претходниот период, де-
лот од средствата на општествено-политичките заедници 
односно на самоуправните интересовни заедници од оп-
штествените дејности чијашто потрошувачка привремено 
се ограничува, врз основа на остварените приходи за од-
носниот период на претходната година и дозволената 
стапка на растежот од член 1 став 1 на овој закон, соглас-
но со одредбата н4 член 3 од овој закон. 

Службата на општественото книговодство, во рок од 
12 дена по истекот на месецот, ќе ги утврдува вишоците на 
приходите за секој корисник на Образецот ИС, веднаш ќе 
ги издвои на посебна сметка и за тоа ќе го извести над-
лежниот орган на корисникот на тие средства. 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересовни заедници од општествените дејности не 
можат да ги користат средствата издвоени на посебна 
сметка до крајот на периодот во кој ќе се утврди Дека не се 
остваруваат вишоци. 

Средствата на вишоците на приходите не можат да 
се вклучат во кредитно-гаранцискиот потенцијал на бан-
ките, туку се депонираат кај народните банки и не можат 
да се користат за плаќања и пласмани. 

Општествено-политичките заедници и самоуправни-
те интересовни заедници од општествените дејности ќе ги 
намалуваат стапките на даноците и придонесите од дохо-
дот на организациите на здружен труд и од личните дохо-
ди на работниците сразмерно на износот на издвоените 
средства, во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на 
вишоците на приходите, и тоа ако тие издвоени средства 
се над 1% од остварените приходи во тој период. 

Надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница односно на самоуправната интересовна заедница 
од општествените дејности е должен да предложи намалу-
вање на стапките на даноците и придонесите од доходот и 
од личните доходи на рботниците, согласно со одредбата 
на став 5 од овој член, во рок од осум дена од денот на ут-
врдувањето на вишоците на приходите. 

Ако општествено-политичката заедница односно са-
моуправната интересовна заедница од општествените деј-
ности не ги намали стапките на даноците односно на при-
донесите од доходот и од личните доходи на работниците 
во рокот предвиден во одредбата на став 5 од овој член, 
Службата на општественото книговодство не ќе ги прене-
сува средствата од уплатните сметки на нивните жиро-
-сметки се до намалувањето на тие стапки. 

Член 6 
Со парична казна од 2.000.000 до 45.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап самоуравната интересовна 
заедница ако не ги намали стапките на придонесите од до-
ходот и од личните доходи на работниците во рок од 30 
дена од денот на утврдувањето на вишоците на приходите 
за односниот период (член 5 став 5). 

Со парична казна од 200.000 до 2.500.000 динари ќе се 
казни за стопански престап одговорното лице во самоуп-
равната интересовна заедница од општествените дејности 
ако не предложи намалување на стапката на. придонесот 
од доходот и од личните доходи на работниците, во рок 
од осум дена од денот на утврдувањето на вишоците на 
приходите (член 5 став 6). 

/ 
Член 7 

Со парична казна од 200.000 до 2.500.000 динари ќе се 
казни за стопански престап одговорното лице во органот 
на општествено-политичката заедница ако не предложи 
намалување на стапката на данокот од доходот и од лич-
ните доходи на работниците, во рок од осум дена од денот 
на утврдувањето на вишоците на приходите (член 5 став 
6). 

Член 8 
Со парична казна од 200.000 до 5.000.000 динари ќе се 

казни за прекршок самоуправната интересовна заедница 
од општествените дејности ако во рокот од член 4 став 1 
на овој закон не И го достави Образецот - ИС на Служба-
та на општественото книговодство. 

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во самоуправната интересовна заедница. 

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се 
казни за прекршокот од став 1 на овој член и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница. 

Член 9 
Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Образец ИС 

(ОПЗ, СИЗ) 

ИЗВЕШТАЈ'") 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА ШТО СЕ ОСТВАРЕНИ НАД ИЗНОСОТ ДО-
ЗВОЛЕН ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 

ЈАНУАРИ ДО 1988 ГОДИНА 

- во илјади динари -

Реден 
број Е л е м е н т и 

За периодот . . . 

1987 1988 Индекс 
4:3 

1 2 3 4 5 
1. Вкупни приходи за соод-

ветниот период-(образец 
Б-2; с-ка 840 и 843; кол. 
4, 5 и 6) 

2. Приходи односно сред-
ства што не се ограничу-
ваат 
во тоа 
2.1. Придонес од буџети-

те на СР и САП во 
буџетот на федераци-
јата 

2.2. Трансферни средства 
- приходи на СИЗ за 
здравствена и СИЗ 
за детска заштита од 
СИЗ на пензиското и ( 
инвалидското осигу-
рување и од СИЗ за 
вработување 

3. Приходи што се усогла-
суваат со стапката на 
растежот на доходот на 
општественото стопан-
ство (за кол. 3 и 4 ред. 
бр. 1 минус реден бр. 2) 

4. Дозволена стапка на рас-
тежот на средствата што 
се огрнаичуваат х х х х 

5. Дозволен износ на сред-
ствата за потрошувачка 
во соодветниот период 
од 1988 година (ред. бр. 3 
кол. 3 х р“ед. бр. 4:100 
плус ред. б р ^ кол. 3) х х х х ^ 

ОПЗ односно СИЗ ги внесуваат само податоците под ред. бр. 1 
до 3.. ' -
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1 2 3 4 5 

6. Повеќе остварени сред-
ства (ред. бр. 3 кол. 4 ми- / 
нус ред. бр. 5 кол. 4) х х х х 

7. Помалку остварени сред-
ства (ред. бр. 5 кол. 4 ми-
нус ред. бр. 3 кол. 4) х х х х 

8. Издвоени средства по 
претходната пресметка х к х 

9. Обврска за издвојување 
средства (ред. бр. 6 ми-
нус ред. бр. 8) х х х -

10. Обврски за поврат на 
средствата издвоени по 
претходната пресметка 
(ред.(бр: 8 минус ред. бр. 
6) х х х 

1004. 
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 ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСОВНИ 
ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 

ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

привремена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства на општесвено-политичките заедници и 
на самоуправните интересовни заедници од општествени-
те дејности за потрошувачка во 1987 година, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
\ А ноември 1987 година. 

П бр.-784 ' 
14 ноември 1987 година 
Белград 

I 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 1 
Во Законот за привремена забрана на располагањето 

со дел од општествените средства на. општестаено-поли-
тичките заедници и на самоуправните интересовни заед-
ници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87 и 65/87) по 
член 5 се додаваат нови чл. 5а и 56, кои гласат: 

„Член 5а 
По исклучок од одредбите на член 1 став 2 од овој за-

кон, самоуправните интересовни заедници на пензиското 
и инвалидското осигурување и самоуправните интересов-
ни заедници на науката во ноември и декември 1987 годи-
на не можат да располагаат со делот од општествените 
средства што ќе ги остварат од изворните приходи по ос-
нова на зголемувањето на стапките на придонесот од до-
ходот и од личните доходи на работниците над нивото на 
стапките што важеле на 31 октомври 1987 година. 

Средствата од став 1 на овој член ќе ги утврдува 
Службата на општественото книговодство при секој пре-
нос на средствата од уплатните сметки на жиро-сметките 
на корисниците на средствата и ќе ги издвои на посебната 
сметка од член 5 став 2 на овој закон. 

Член 56 
Издвоените средства на посебната сметка од член 5 

став 2 на овој закон по основа на чл. 1 и 5а од овој закон не 
се вклучуваат во кредитно-гаранцискиот потенцијал на 
банката, туку се депонираат кај народните банки и не 
-можат да се користат за плаќања и пласмани." 

Член 2 
Во образецот ИС по редниот број: „1" се додаваат 

нови ред. бр.: , Ја и 16", кои гласат: 
„1а. Утврдени вишоци според член 5а од овој закон 
16. Наплатени приходи за утврдување на дозволено-

то ниво за потрошувачка во 1987 година (реден број 1 ми-
нус реден број la)". ^ 

Во реден број 3 зборовите: „реден број 1" се замену-
ваат со зборовите: „реден број 16". 

Член 3 
Вишоците на приходите од член 1 на овој закон што 

ќе се остварат во периодот од 1 ноември до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, Службата на општествено-
то книговодство ќе ги утврди и ќе ги пренесе при првиот 
пренос на средствата од уплатните сметки на жиро-смет-
ката на корисникот. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен лист на СФРЈ“. 

1005. 
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 ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 

санација и престанок на организациите на здужен труд, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 14 ноември 1987 година. 

П бр. 775 -
14 ноември 1987 година ^ 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И 
ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД 

Член 1 ; . ' 
Во Законот за Санација и престанок на организациите 

на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86 и 
42/87) по член 269 се додаваат пет нови членови, кои гла-
сат: 

„Член 269а 
По “исклучок од одредбите на член 96 став 4 од овој 

закон, основната организација која искажала растројува-
ња во работењето по периодичната пресметка за периодот 
јануари-септември 1987 година до 28 февруари 1988 .годи-
на, не мора да ги намалува бруто личните доходи на ра-
ботниците по основа на тековниот труд работа, во смисла 
на одредбата од член 96 став 2 на овој закон, под износот 
на бруто личните доходи ла работниците по основа на те-
ковниот труд што ќе го утврди во височина од 90% од про^ 
сечниот бруто личен доход по работник во таа организа-
ција за претходната година, што го пресметала според са-
моуправниот општ акт односно според сојузниот закон, 
зголемен за процентот на растежот на просекот џа живот-
ните трошоци во пресметковниот период во однос на про-
секот на животните трошоци во претходната година во 
СФРЈ .или во републиката, односно автономната покраи-
на. 

Член 2696 
По исклучок од одредбите на, член 97 од овој закон, 

оснавната организација која искажала загуба во работење-
, то по периодичната пресметка за периодот јануари-сеп-

тември 1987 година до. 28 февруари 1988 година, износот 
кој според член 97 ст. 1 и 2 на овој закон го утврдува во 
согласност со член 93 став 1 алинеја 4 на Законот за вкуп-
ниот приход и доходот ќе го утврди во височина од 90%, а 
основната организација од член 264 на овој закон и од ко-
,муналната дејност, и градскиот сообраќај во височина од 
95% од просечниот бруто личев доход по работник во таа 
организација за претходната година, што го пресметала 

, според самоуправниот општ акт, односно според сојузни-
от закон, зголемен за процентот на растежот на животни-
те трошоци во пресметковниот период во однос на просе-

. кот на животните трошоци во претходната година во 
СФРЈ, или во републиката односно автономната покраи-
на. . . '' 

Член 269в 
По исклучок од одредбата на член 97 став 4 на овој 

закон, основната организација која по периодичната пре-
сметка за периодот јануари - септември 1987 година ис-
кажала загуба Bq работењето до износот на вишокот на 
ревалоризационите приходи над контролната Ревалориза-
ција, во 1987 година Де врши намалување на износот на 
средствата за исплата на бруто личните доходи според 
член 97 ст. 3 и 4 на овој закон. 

\ Член 269г 
По исклучок од одредбите на член 98 на овој закон, 

основната организација од член 264 на овој закон и од ко-
муналната дејност и градскиот сообраќај која искажала 
непокриена загуба во работењето по завршната сметкава 
1987^година, од денот на истекот на рокот пропишан за 
поднесување на завршна сметка до денот додека не ја по-
крие загубата односно додека не ги надомести средствата 
во височина на непокриената загуба со санационен кредит 
и не почне да работи без загуба, може да исплатува акон-
тации на личните доходи на работниците по основ на те-

\ КОБНИОТ труд според самоуправниот општ акт, а најмногу 
до износот што ќе го утврди во височина од 95% од про-
сечниот бруто личен доход по работник во таа организа-
ција за 1987 година, што го пресметала според самоуправ-
ниот општ акт, зголемен за процентот на растежот на про-
секот на животните трошоци во пресметковниот период 
во однос на просекот на живнотните трошоци во 1986 го-

дина во СФРЈ или во републиката односно автономната, 
покраина. - -

Член 269д 
Сојузната организација надлежна за работите на ста-

тистиката го утврдува и до 10. во месецот го објавува про-
центот на растежот на животните трошоци од чл. 269а, 
2696 и 269 г на овој закон“. 

Член 2 . -
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

о д С Р Х р в а т с к а , 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Грабев Јанка Иван, Христова Аначка Славчо, Јукић 

Јосипа Иван, Лукић Бранислава Пантелија^ Тривунчић 
Цвијана Радован; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Биланџија Ивана Мирослава, Доминец Фрање Драгу-
тин, Ђенеш Анзе Фрањо, Косец Јосипа Роберт, Крагуљац 
Илије Гојко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дуруковић Миле Милош; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Петрин Рока Фрањо; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Гужван-Међуго лац Миле Кармела; 

о д С Р М а к е д о н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 
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СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Баша Риза Ејуп, Илиоски Сотир Бранко, Мемедовски 

Ајац Верди, Радовић Миладина Љубомир, Тошевски Ничо 
Благоја, Трајковски Јован Цанко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хаџи Арсов Милан Кирил, Костов Цандо Тодор, 
Стојков Спиро д-р. Димитар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андоновски Атанас Петко, Ангелов Тодор Милан, 
Цветановски Милан Војо, Чичов Никола Вани, Грозданов 
Ристо Панчо, Јовановски Ристе Боро, Коџак Уке Илјас, 
Михајлов Томе Трифун, Ланчевски Даме Вељо, Пашов 
Сали Мустафа, Радмилов Ефто Ефто, Синановски Шефит 
Сабедин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Оцевски Тодор д-р Борис, Трајковски Смиле Петар, 

Витанов Спиро Ванчо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексов Блаже Ефтим, Андреевски Александар Пан-

де, Атанасови Трајко Јордан, Аврамов Никола Трајко, 
Бошевски Васил Томе, Бунтески Ристо Лазар, Цапа Бај-
рам Лутви, Цветаноски Спасе Илија, Чилиманов Ристо 
Костадин, Елхофер-Басароска Благоја Слободанка, Гли-
горов Ифтим Блажо, Илиев Васил Стојчо, Јаковоски Јаков 
Јордан, Калчо Штерјо Брова, Карамфилоски Благоја Ми^ 
ле, Кркути Илјас Абдула Митров Јован Цветко, Наумов 
Никола Ђорђи, Николоски Стојанов Михаило, Петров Пе-
тар Драган, Поповски Стојан Спасе, Ристески Васили Ки-
рил, Салих Наџије Емин, Софијанова-Панова Јован Гор-
дана, Соколов Сокол Стојко, Ставрев Ристо Cfавре, ТОДО-
РОСКИ Димитар Јане, Трендов Тимо Методи, Василеска-
-Димитриевић Јован Олга, Белчески Јованов Димче, Вука-
новски Крсто Рајче; 

- за заслуги во социјалистичката изградба во земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Радевски Стојан Ђорђи, Раимовски Салих (Ђамиљ; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Димитриевски Јован Душко, Колева-Џорлева Ристо 

Добрила, Милутинова-Поповска Горги Елисавета, Нова-
кова-Ојдрова Атанас Душанка; 

о д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Чанжек Јанез Иван, Јоксович Маринка Михајло, Ле-

вец Франц Франц, Млакар Антон Миро, Пајк Франц 
Франц, Пакиж Јанез Јанез, Погачник Филип Јожеф, Стра-
ховник Карла Владимир, Тавжељ Јоже Франц, Тушар 
Иван Томаж, Варга Иштвана Иштван, Вртовец Франца 
Змагослав, Зигмунд Франц Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јесеновец Гашпер д-р Нико, Симшич ,Јоже Јоже, Ви-
лхар Леополда Марио; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајдник Антон Павел, Бавдек Антон Антон, Богатај-
-Светлин Михаел Вида, Болдирев Антони Владимир. Чер-
нелч - Коблер Станко д-р. Смиља, Дежам Мартин Јелка, 
Гантар Кајетан Цирил, Хроват Мартина Иван, Искра-То-
половец Иван Терезија, Каро-Стрел Франц Метка, Каш-
ман-Козел Штефана Катица, Кепиц Јанез Иван, Криштоф 
Јанез Бруно, Ленарчич-Жагар Венчеслав Марија, Липич-
ник-Освирк Петер Ана, Магдаленц Хинка Марија, Меха-
џић Мухарем Фикрет, Месец Карло Драга, Млакар-Ја-
нежич Цирил Анамарија, Млакар Јурија Јуриј, Чечан Јоже 
д-р Марија, Петровчич-Опека Јернеј Јожефа, Подлесник 
Франца Макс, Лрапротник Франц Јанез, Пријател Марја-
на Јанез, Рупник Павел Петар, Шкета-Розман Јанко Веро-
ника, Удович-Мехле Франц Иванка, Урбас Антон Франц, 
Урбас Франо Тоне, Врховец Јоже Иван, Забуковец Франц 
Здравко, Згага Франца Луцијан, Запанчич Јуриј Јанез, Жу-
певц Август д-р Август, Жагар Јосип Филип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Абрамич Јожеф Павле, Голоб Конрад Радо, Ивано-

вич Антона Марјан, Ќебе Франц Антон, Кос-Клинец Ива-
на Јоланда, Кушеј Миро д-р Миро, Лазар Иван д-р Ми-
лан, Стипловшек Алберта д-р Мирослав, Светек Рајка д,-р 
Лев, Шепиц Ивана Душан, Танцер Антонија Младен, То-
мич Спасоја Љубомир, Уршич-Гостинчар Франц д-р Мет-
ка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ажман Михаел Петар, Бастич-Омерзу Франц Терези-

ја, Беркопец Јоже Грегор, Болха-Новак Јоже Мартина, 
Брелих Јокоба Јернеј, Брглез Ивана Марјан, Доланц-До-
линшек Август Алојзија, Филипанчич-Глиншек Иван 
Јожица, Фрлан Јанез Драго, Горенц Алојз Марија, Дечман 
Марија Иван, Грбич-Жорж Јанеза Марија, Хармел-Кас 
Густав Нада, Хавлас Мирко Мирко, Хохњец Велко Невен-
ка, Јемц Јоже Боштајн, Јуванчич Јернеј Јоже, Јуванчич Ми-
рослава Мирослав, Јужина-Бунта Вид Барбара, Калин Ле-
оцолда Емил, Кашман Маќеа Борислав, Коцјан Карла Бо-
јан, Колар Антона Антон, Комац Јоже Цирил, Конец Ка-

. ред Блаж, Корелц-Бајук Мартин Марија, Котар Мартин 
Мартин, Котник Андреја Јанко, Ковшца Станислав Пе-
тар, Крањц-Млакар Јоже Иванка, Крумпак-Вулич Анка 
Катја, Кутии Антон Алојз, Мајценович Јожефа Франц, 
Медвешек Јоже Хенрик, Милошевић Саво Стојан, Молек-
-Бедњанић Фрањо Штефанија, Облак Марија Франц, Об-
лак Леополд Леополд, Окорен Франц Франц, Нагон Ан-

^T^jLЈулијан, Палуц Ернест Ернест, Петрович Јанез Мар-
тин; Поточник Ернест Иван, Погачник Франц Јоже, Раз-
дрих Јанез Леон, Реднак Едвард Јанко, Робник-Кумер Ан-
тон Ана-Марија, Шарабон-Ахачич Рудолф Цецилија, Ша-
тур Фортунат Франц, Шега-Закрајшек Јожефа Алексан-
дра, Шерган Јакоб Едвард, Шифраф Франц Франц, Трам-
пуш Јанез Нежа, Валтл Јоже Јакоб, Вирант Јанез Марија, 
Врабл Франца Франц, Вртич-Новак Јанеза Катица, Вука-
шиновић Миленка Милан, Зигмунд Јанез Антон, Зилински 
Јосип Јосип, Жижек-Сфилигој Богољуб Весна; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-сгручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Хити Аниша Едвард; 
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- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Черии Франц Иван, Кацин Франц Франц, Кочевар 

Станислав Станислав, Менони Станислава Станислав, 
Модиц Франц Франц, Окрожник Виљем Петар, Петелин-
-Петерц Валентин Мајда, Плос Иван Иван, Шифрер Јанез 
Јанез, Текавец Ивана Брнако, Турк Јакоб Антон, Бамбер-
гер Мирка Мирко, Зигмунд Антон Антон, Звер Јоже Ци-
рил; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Богар Јоже Шефан, Доброволец Андреј Алојз, Хар-

баш Ахмета Хасе, Јереле Јанез Франц, Јуркас-Корец 
Франц Нежка, Капарич-Задравец Никола Марија, Когов-
шек-Зупанчич Антон Резка, Кржич-Репар Иван Хилда, 
Купривец Евген Евген, Мујдрица Јожеф Јожеф, Мунда 
Иван Владимир, Обреза-Маролт Антон Софија, Пеглај 
Алојза Павел, Шинк-Богатај Франц Марија, Труден-Ви-
дрих Мирослав Аница, Задравец Франц Јожеф, Жуковец 
Антон Иван; 

од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дамјанов Ђорђе Ђорђе, Радаковић-Кљаић Милана 
Милица, Шалајић Светозара Стеван; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брзиђ-Марјаш Михаља Ержебет-Ерика, Ђумић Ми-
лана Славко, Јерковић Александра Југослав, Јоцић Лазара 
Родољуб, Копривица- Алексе By ќашин, Лазовић Петра 
Божидар, Лесковац Ивана Милета, Луковић Светолик 
Душан, Луковић Аксентија Милан, Пантовић Трене Љу-
бица, Познановић-Дудић Светислава Наталија, Волчевић 
Лазара Тодор, Вукомановић Петра Раде; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ачански Светозара Лазар, Богдановић Тодора Гојко, 

Цвејић Ивана Владан, Граховец Јове Спасоје, Крижнар 
Ловро д-р Мирко, Прерадов Миланка Светозар, Топлак 
Стевана Имре, Шелмић Радмана д-р Вукоман; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бугарин Николе Радислав, Булајић Раде Михаило, 

Душан Петера Јанош, Ђуричић Милана Гојко; Гога-Ли-
цембергер Адам Марија, Хрпл Ранка Ђока, Илић Ђуро 
Лазар, Јокић Марка Драган, Јованов Мирка Милан, Јова-
новиќ Стојана Драгић, Јурец Валентина Иван, Китић Ос-
тоје Стојко, Криста Спасе Милош, Мартин Симе Викен-
тиј^, Микитишин Петра Ержебет, Молдовановић Васили-

' е, Обрадовић-Јовић Тасе Славица, Палић Благоја 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на оптшонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јованов Ефтимија Радослав, Јуришић Милана Срет-
ко, Павловић Неделаа Милован; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Мамужић Михајла Мирко, Мезнерић Ивана Ђорђе, 

Петровић Јаноша Золтан, Вишњић Владимира Мирко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бабијановић-Зрнић Ђуре Босилка, Берец Лајоша Ла-

још, Вјетковић Милана Владо, Делић Милоша Милорад, 
Димитришин Владе Георгије, Докамановић Ђорђа Ми-
лан, Илић-Кајганнћ Миле Љубица, Кнежевић-Николић 
Душка Јелка, Костелник Силвесгер Силвестер, Ковач Јан-
ка Јовген, Лошонц Ференц Ђула, Милетић Тодора Сретен, 
Милутиновић Рајка Миливоје, Мунижаба Петра Ђорђе, 
Неорчић Фјрање Гавро, Олајош Каела Тибор, Рашковић 
Вошка Радован, Шашовић Крста Михаило, Такач-Хеге-
диш Лајче Јелисавета, Варга Андрије Владимир, Веисен-
бергер Јулије Тибор; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Лакатош Јана Јан, Марковић Обрена Томислав, Ви-

довић Ботка Берислав; 

Бр. 84 -
24 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
С н а и Хасани, с. р. 

Миланко, Пеип-Ннмчевић Јосипа Милка, Попов Јована 
Милан, Радојчић Радоја Витомир, Радовић Радула Мило-
рад, Стаменковић-Васка Емила Срећка, Станковић Јорда-
на Божидар, Томић-Ивекић Јанка Милица, Видови^ Мато 
Јован, 

С О Д Р Ж И Н А : 

1002. Закон за привремено ограничување на рас-
полагањето со дел од општествените сред-
ства за потрошувачка г — 

1003. Закон за привремено ограничување на рас-
полагањето со дел од општествените сред-
ства на општесгвено-политичките заедници 
и на самоуправните интересовни заедници 
од општесгвегогге дејности за потрошу-
вачка во 1988Т година 

1004. Закон за дополненија на Законот за прив-
ремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства на оппггесгвено-
-политичките заедници и на самоуправните 
интересовни заедници од општествените 
дејности за потрошувачка во 1987. година 

1005. Закон за дополненија на Законот за сана-
ција и престанок на организациите на здру-
жен труд 
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