
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ«' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и. унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата — 
Жиро сметка кај Службата на опште-' 
ственото 'книговодство 60832-603-19644 

Претплатата за 1982 Година направа 
1.140 динари. Рок за рекламации 15 
дена. — Редакција: Улица Јована Ри-
стика број 1. ПОИЈТ. фах 226. — Теле-
фони: Централа 650-135; Уредништво 
651-855; Служба за претплата 651-732: 

Телекс 11756 

721. 

Врз основа на член 33 од -Законот за основите 
на општествените совети и за сојузните .општестве-
ни совети („Службен лист ца СФРЈ", бр. 34/79), Со-
јузниот општествен совет за меѓународни односи, на 
седницата одржана на 14 октомври 1932 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ИА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ 

За претседател на Сојузниот општествен совет 
за меѓзтнародни односи се избира, со четиригодишен 
мандат, НиЈаз Диздарев^, член на Претседател-
ството на Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина. 

Бр. 34 
14 октомври 1982 година. 

Белград 

Сојузен општествен совет за меѓународни односи 

Претседател на Советот, 
Милош Миниќ, е. р. 

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

Бр. 6-6232/2 
22 октомври 1982 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјанчич, е. р. 

722. 

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/77, 22/78 и 35/80), Сојузниот секре-
тар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКМ-
ТЕ ЗА УПЛАТА МА ПРИХОДИТЕ ИА ОПШИЕ,СТ-
В ЕН О -П ОД ИТ ИЧЖМТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ 
КОНДОВИ, НА ' САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ , 
ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ: ОРГАНИ-
ЗАЦИИ-И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ ПА УПЛА-
ТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И. ЗА НАЧИНОТ НА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ 
ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за -сметките за уплата на прит 
ходите на општествено-политичките заедници и нив-
ните фондови, на самоуправните интересни заедни-
ца и други самоуправни организации и заедници/за 
начинот на уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80, 70/81 и 34/82) 
во точка 20 став 1 по точка 6 се додава нова точка 
7, која гласи: 

„7) на сметката бр. 840-6990 — Приходи на фе-
дерацијата од продаден** бонови за моторен бензин 
и деривати на нафта;". v 

723. 

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за ос-
новните права на воените инвалиди и на семејства-
та на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 68/81), претседателот на Сојузниот комитет за 
прашања на борците и воените инвалиди издава * 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ- ИЗНОСИ НА 

, ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА 
ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА 
ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК 

ОД 1 ЈУЛИ 1982 ГОДИНА 

1. Личната и , семеј ната инвалиднина, додатокот 
"за нега и помош од страна на друго лице и ортопед-
скиот додаток од 1 јули 1982 го држа изнесуваат ме-
сечно, и тоа: 

\ 
1) лична инвалиднина: 
Група Динари 
I — — — — —, — — — — — 18.537 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11.985 

VI _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21955 
VII — — — -г , — — — — — - 1.999 
VIII — — — _ — — — 9б5 

X — — —— — — — — — — — 486; 

2) семејна инвалиднина: 
Динари 

а) за еден член на семејството —/ — — 1.076 
б) зголемена семејна инвалиднина (член 

. 39. од Законот • за основните права на . 
-воените инвалиди и на семејствата на 
паднатите, борци) — ~ — — — 2.81Х; 

3) додаток за нега и помош од страна на друго лице: 
Динари 

— за прв степен —' — — — — — — 14.177 
— за втор степен — — — — — . — 10.906 
— за трет степен — — — — — ~ 7.633; 
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4) ортопедски додаток: 

— за прв степен — — — 
— за втор степен — — 
— за трет степен — — —^ 
— за четврт степен — — 

Динари 
4.78:5 

, з.сзг 
2.351 
1.138. 

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

Бр. 745/82 
29 октомври' 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања на борците 

и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. p. 

724v 

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за ос-
новните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81 и 68/81) и член 25 став 4 од За-
конот за основните права на борците од Шпанската 
националноослободителна и револуционерна возна од 
1936 до 1939 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 40/73, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди издава 

' Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНО-
ВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МА ПОСТОЈАНОТО МЕ-
СЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈУЛИ 1982 ГО-

ДИНА 

1. Основот за определување на постојаното ме-
сечно парично примање според Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска спомени-
ца ]941" и на Законот за основните права на борците 
од Шпанската националноослободителна и револу-
ционерна војна од 1936 до 1939 година изнесува 
11.533 динари сд 1 јули 1982 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето вз4„Службен лист на СФРЈ". 

\ 

Бр. 746/82 
29 октомври 1982 година 

Белград. 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за прашања* на борците 

и воените инвалиди, 
Драгомир Николиќ, е. р. 

725. 

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за ос-
новните права на - лицата одликувани со Орден на 
народен херој („Службен лист на СФРЈ", бр, 67/72, 
21/74, 33/76, 32/81 и 68/81), претседателот на Со-
ју зниот комитет за прашања на борците и воените 
инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А . 
ЗА'УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА ША ПОСТО-

ЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ОД 
1 ЈУЛИ 1982 ГОДИНА 

1. Височината на постојаното месечно парично 
примање според Законот за основните права на ли-

цата одликувани со Орден на народен херој во 1982 
година изнесува 11.533 динари. 

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

Бр. 747/82 
29 октомври 1932 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и воените .инвалиди, 

Драгомир Николиќ, е. р. 

72G. 

Врз основа на член За став 3 од Законот за бо-
речкиот додаток („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72, 33/76, 32/01 и 68/81), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди издава ' : 

Н А Р Е Д Б А ; 

ЗА -УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ОД 1 ЈУЛИ 1982 

ГОДИНА 

1. Основот за определување на боречкиот дода-
ток од 1 јули 1982 година изнесува 11.5ЅЗ динари. 

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

Бр.. 748/82 
29 октомври 1982 година-

Белград 

Претседател . 
на Сојузниот комитет 

за прашања на борците 
и воените инвалиди, 

Драгомир Николиќ, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа - на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува:4 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Република Португалија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Antonio Ramalho Еапеѕ, претседател на Репуб-
лика Португалија. 

Бр. .54 
21 јуни 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

, Петар Стамболић, е. p. 



Петок, 5 ноември 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 — Страна 1567 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа иа член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Португалија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

д-р "Oiivera Dias, претседател' на Парламентот 
на Република Португалија; 

Francisco Pinto Balsemao, претседател на Влада-
та на Република Португалија; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Република Португалија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

д-р Jose Maria Caldeira de Sousa Guimaraes,' шеф 
Н£ цирил ната куќа на Претседателството на Репуб-
лика Португалија; 

проф. Gonsalves Pereira, министер за надворе-
шни работи на Република Португалија; 

амбасадор Leonardo Mathias. државен секретар 
за надворешни работи на Република Португалија; 

д-р Gaso Vitorino, државен секретар за емигра-
ција во МИР; 

амбасадор Mendosa е Cunha, шеф на "Протоко-
лот во МВР; 

Alfonso de Castro de Sa Pereira е Vasconselos, 
министер за. почесна придружба; 

амбасадор Јоао Hall Them'ido, генерален секре-
тар на МИР; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБ-
РОВ ВЕНЕЦ 

полковник .Geraldo Jose Leal Estevens,' шеф на 
воената куќа на Претседателството на Републиката; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

амбасадор Vaz Pereira, генерален директор за ( 
политички работи во МИР; • t 

амбасадор Luiz Figueira, генерален директор за 
економски работи во МИР; 

амбасадор Cunha Matos, генерален директор за 
општи работи во МНР; v 

амбасадор Gaspar Da Silva, генерален директор 
за соработка во МИР; 

д-р Costa Oliveira, директор во ген. дирекција 
за економска соработка во МИР; 

Azeredo Perdigao, претседател на администрати-
вниот совет на фондацијата Гулбенкијан; 

инж. Antonio Filipe Neiva Correia, гувернер на 
Лисабон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

генерал .Melo Egidio, началник на Генералшта-
бот на "вооружените сили; 

адмирал Enrigue Alfonso de Silva Horta, служ-
бен придружник; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Matos Proensa, заменик-генерален директор 
за политички работи на МИР; 

д-р Antonio Cascais, заменик-генерален дирек-
тор за економски работи »на МИР; 

д-р Caldas Faria, директор на службата за пе-
чат и информации на МИР; 

инж. Nuno Abecasis, претседател на лисабонска-
та Општина; 

д-р Madeira Ari Dos Santos, заменигс-генерален 
директор иа политичката дирекција на МИР; 

Rui Letria Dias, советник за печат на претседа-
телот на Републиката 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

мајор Antonio L'encastro Bernardo, ,шеф на Ка-
бинетот на Претседателството на Републиката; 

д-р Јоко ('е- ino, шеф на Кабинетот на Претсе-
дателот ка Владата; 

д-р Јоге Felipe Mendes de Morais Cabral, над-
ворешно политички советник на Претседателството 
на Републиката; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
„ ' ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

д-р Jonquim Letria, порт-парол на Претседател-
ството на Републиката; . 

Дгр Nuno-Foriaz, шеф на'Кабинетот на Прет-
сед. на парламентот; -

д-р Jose Lniz Gomes, Претседателство на Вла-
дата; 

д-р Quartin, шеф на Кабинетот на министерот 
За надворешни работи; 

д-р Santa Clara Gomes, шеф на отсекот за Евро-
па и Америка во политичката дирекција на МИР; 

д-р Nunes de Carvalho, шеф на отсекот во еко-
номската дирекција за Европа и.Америка на МИР; 

д-р Fernando Neves,, шеф на Кабинетот на др-
жавниот секретар за надворешни 'работи; 

д-р Eurico Раеѕ, заменик-шеф на протоколот на 
МНР; -

Moreira de Andrade, Цомошиик-генерален секре-
тар на МИР; 

д-р Alberto Machado, советник за соц. прашања 
на Претсед. на Републиката; 

Armando Fonesca de Almeida, советник на реп-
резентација и интереси на Претсед. на Републиката; 

д-р Macedo de Almeida, советник за правни ра-
боти на Претсед. на Републиката; 

д-р JoaQuim Aquilar, советник за' пол. работи, на 
Претсед. на Републиката; 

д-р Alfonso Molbeiro, шеф на департментот за 
култура; 

полковник Carmelo Rosa, шеф на протоколот на 
Генералштабот; 

полковник Matoso Ramalho, командант на лиса-
бонската полиција; 
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мајор. Alves Amorin, шеф на почесниот оркестар 
на полицијата; 

.., ; д-р Castelo Branco, дипломатски соработник во 
кабинетот на министерот за .надворешни работи; 

потполковник Antonio Navaro, воен советник во 
Претседателството на Владата; 

СО' ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
^ ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

мајор Attibal lose CJarrico de Albuquerque, 'аѓу-
тант на претседателот на Републиката; 

д-р Antonio Almeida Ribeiro, советник за вна-
трешна политика на претседателот на Републиката; 

д-р Grasa Ramallio Ortigao, Претседателство 
на Владата; * j 

д-р Lima Pimentel, помошник-шеф на службата 
за печат и информации на МИР;, 

Marica Clara Marques, секретар во протоколот 
на МИР; 

Antonio Maria Fernandes David, секретар во прб-
токолт на МИР; 

д-р Luis Lorvao, секретар во протоколот на 
МИР; 

д-р Damas Nunes, секретар во протоколот на 
МИР; 

д-р Ѕа Martha, секретар во протоколот на МИР; 
д-р Diogo de Paiva е Ропа, секретар во прото-

колот на МИР; 
д-р Alexandre Sobral Torres, советник за економ-

ски работи на претсед, на Републиката; 
Antonio Romand de Castro, - шеф на ^Кабинетот 

на државниот секретар за емиграција и португал, 
друштва; 

д-р Isabel Silveira Godinho, .конзерватор во па-
латић Келуз и Азуда; 

д—р Cristina Almeida, МИР; , 
д-р Jose Mario Amado, шеф на печат на минис-

терот за надворешни работи; 
д-р Teresa Росаѕ, МИР, отсек за Југославија; 
д-р Fernando de Carvalho, МИР, отсек за Југо-

славија (економски односи); 
д-р Artur Duarte Simios, МИР, отсек за Југосла-

вија (културни односи); 
д-р Faria е Maya, дипломатски соработник во 

кабинетот на МИР; 
д-р Luisa Bastos de Almeida, дипломатски copa-. 

ботник во кабинетот на министерот за надворешни 
работи; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

мајор Fernando Jose de Сатана Lomelino, ко-
мадант на почесна единица; 

потполковник Antonio Maria Buvar de Scussa, 
командант на полициска мото-единица; 

капетан Armando Manuel de Silva Aparicio, ко-
мандант на мото-единица за јавна безбедност; 

D. Mari Teresa Ramalho протокол .на МИР. 

Бр. 55 
21 јуни 1982 година 

ч • Белград 

Претседател . 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболић, е. р. 

У К А З 

. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точиш 8 од Уставот на 
Соди ј а листичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето и зацврс-
тувањето на мирољубивата лсоработка и,пријател-
ските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Република Италија . 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Sergio Marvelli; * , 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ ^ 

Mario de Micheli; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА fEP-
ДАН ^ 

Luigi Sesseti, Virgili6 Guidi. 

Бр. 60 
25 јуни 1982 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
1 Петар Стамболић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

721. Одлука за избор на претседател на Со- , 
јузниот 'општествен совет за меѓународ-
ни односи — — — — — — — — 156*5 

722. Наредба за дополнение на Наредбата за 
сметките за уплата на приходите на оп-
штествсно-политичките заедници и нив-
ните фондови на самоуправните интерес-
на! заедници и други самоуправни органи-
зации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на из-
вестувале на корисниците на тие приходи 1565 

723. Наредба за утврдување на месечните из-
носи на личната и семејната инвалидни-
на, на додатокот за нега и помош од стра-
на на 'друго лице -и на ортопедскиот до-
даток од 1 јули 1982 година — — — — 1565 

724. Наредба за утврдување на височината на 
основот за определување на постојаното 

.месечно парично примање од 1 јули 1982 
' година — — — — — — — 15G6 

725. Наредба за утврдување на височината на -
постојаното месечно парично примање од 
1 јули 1682 година '— — .— — — — 1566 

726.. Наредба за утврдување на основот за 
определување на боречкиот додаток од 1 
јули 1932 година — — ;—. — — — 1566 

Одликувања —' — — — — — — — 1566 
Издаван: Новинско-издавачка установа Службен лист ва Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пешт. фах 226. — Директор и главен и одговорев уредник 

Вељко Тадиќ. —• Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,булевар војводе 
Мишима бр* 17. 


