
СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 12.500 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

22. 
Врз основа на член 16а од Законот за објавување на 

сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти 
(„Службен лист на СФРГ, бр. 43/76 и 11/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УС-
ЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ПОСЕБНОТО СЛУЖБЕНО ГЛАСИЛО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на издавање и ко-

ристење на посебното службено гласило на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 37/80 и 22/85) членот 5 се менува и гласи: 

„Член 5 
За преземањето на отпечатените примероци на до-

верливото гласило на СФРЈ од Новинско-издавачката ус-
танова „Службен лист на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија" се грижЖ Генералниот секретари-
јат на Сојузниот извршен совет. 

Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен со-
вет е должен да обезбеди доверливото гласило на СФРЈ, 
без одлагање, да се достави до следните корисници: 

1) Собранието на СФРЈ; 
2) Претседателството на СФРЈ; 
3) Сојузниот извршен совет; 
4) собранијата на републиките и собранијата на авто-

номните покраини; 
5) претседателствата на републиките и претседател-

ствата на автономните покраини; 
6) извршните совети на собранијата на републиките 

и извршните совети на собранијата на автономните покра-
ини; 

7) Сојузниот комитет за законодавство;. 
8) Сојузниот пазарен инспекторат; 
9),Сојузниот девизен инспекторат; 

10) членовите на Сојузниот извршен совет; 
11) функционерите што раководат со сојузните орга-

ни на управата и сојузните организации; 
12) заменикот на сојузниот секретар за надворешна 

трговија; 
13) Уставниот суд на Југославија; 
14) Сојузниот суд; 
15) Сојузното јавно обвинителство; 
16) Сојузното јавно правобранителство; 
17) Сојузниот општествен правобранител на самоуп-

равувањето; 
18) Народната банка на Југославија; 
19) Југословенската банка за меѓународна економска 

соработка; 
20) Службата за општествено книговодство на Југо-

славија; 
21) Стопанската комора на Југославија. 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, до-

носителот на пропис од доверлива природа може, зависно 
од содржината на секој таков пропис, да определи до кои 
корисници од точ. 14 до 21 на тој став ќе се доставува до-
верливото гласило на СФ19 во кое ќе се објави тој пропис. 

Корисниците на доверливото гласило на СФРЈ од 
точка 11 и точ. 18 до 21 на став 2 од овој член, на начинот 
со кој се обезбедува соодветна тајност, а кој ќе го утврдат 
со свои општи акти, ќе ги запознаат, без одлагање, со 
содржината на објавените прописи од доверлива природа 
организациите на здружен труд, другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, органите и организациите н& кои се 
однесуваат тие прописи." 

Член 2 
По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи: 

„Член 5а 
Органот односно организацијата - носител на изра-

ботката на нацртот односно на предлогот на прописот од-
носно доносителот на прописот чиешто објавување се 
предлага во доверливото гласило на СФРЈ е должен да ги 
наведе причините поради кои објавувањето на тој пропис 
во „Службен лист на СФРЈ" би било во спротивност со ин-
тересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други 
општествени интереси утврдени со закон. 

Носителот на изработката на нацртот односно на 
предлогот на прописот, односно доносителот на прописот 
чиешто објавување се предлага во доверливото гласило на 
СФРЈ е должен кон нацртот односно кон предлогот на тој 
пропис-да ги назначи организациите на здружен труд, дру-
гите самоуправни организации и заедници, органите и ор-
ганизациите на кои тој пропис се однесува, како и корис-
никот на доверливото гласило на СФРЈ кој е должен да ги 
запознае тие органи и организации со содржината на тој 
пропис. 

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет е 
должен пред ставањето во процедура да оцени дали носи-
телите на изработката на нацртот односно на предлогот 
на прописот чиешто објавување се предлага во доверливо-
то гласило на СФРЈ постапиле во согласност со одредбите 
на ст. 1 и 2 од овој член." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 486 
10 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земл>арич, е. р. 

23. 
Врз основа на член 8 од Законот за привремено ут-

врдување на приходите на федерацијата што во 1988 годи-
на се користат за потребите на стопанството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 87/87), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ШТО ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1988 ГО-
ДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАН-

СТВОТО 
Од остварените приходи на федерацијата од царина и 

од други увозни давачки се отстапуваат во периодот јану-
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ари-март 1988 година за потребите на стопанството и се 
пренесуваат при секоја уплата на посебни сметки кај 
Службата за општествено книговодство на Југославија: 

1) 45,93% за враќање на царината и другите увозни 
давачки во корист на организациите на здружен труд што 
извезуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на надворешната трговија; 

За враќање на царината и другите увозни давачки во 
корист на организациите на здружен труд што извезуваат 
се отстапува и вкупниот приход остварен од посебни да-
вачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
и се пренесува при секоја уплата на посебна сметка на со-
јузниот срган на управата надежен за работи на надво-
решната трговија; 

2) 0,66% за општа стопанска пропаганда и општа ту-
ристичко-информативна дејност спрема странство, а нај-
многу до 4.554,000.000 динари - на посебна сметка на Сто-
панската комора на Југославија; 

3) 0,13% за претставништвата на Стопанската комора 
на Југославија, а најмногу до 857,000.000 динари - на по-
себна сметка на Стопанската комора на Југославија; 

4) 2,29% за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе, а најмно-
гу до 15.750,000 ООО динари - на посебна сметка на сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на земјоделство-
то; 

5) 1,61% за поттикнување на технолошкиот развој на 
Југославија, а најмногу до 11.091,750 000 динари - на по-
себна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на науката и технологијата. 

2. Стопанската комора на Југославија ќе ги пренесе 
средствата од посебната сметка од точка 1 одредба под 2 
на оваа одлука , најдоцна во рок од 5 дена од денот на 
приемот на средствата, на посебни потсметки, и тоа: 
36,29%, а најмногу до 1,652,646.600 динари - на потсметка-
та за општа стопанска пропаганда и 63,71%, а најмногу до 
2.901,353.400 динари - на потсметката за општа туристич-
ко-информативна дејност спрема странство. 

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

Е. п. бр. 4 
14 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлев*^, е. р. 

24. 

Врз основа на член 17 и на член 64а став 1 точка 3 и 
на член бб став 2 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 41/81, 
26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките 

кај Народнш а банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87) во точка 2, на крајот, наместо точка се 
става запирка и се додаваат зборовите: „како и средствата 
на банките или други финансиски организации основани 
во странство во согласносг со одредбите на член 51 од За-
конот за вршење на стопански дејности во странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85, 38/86 и 13/87), што 
се пресметани во основицата за пресметка на задолжител-
ната резерва на банки!е што ја основале банките или дру-
ги финансиски организации во странство, ако на тие сред-
ства се пресметува и се издвојува задолжителната резерва 
според прописите на земјата во која се основани тие банки 
или друхи финансиски организации". 

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

О. бр. 3 
8 јануари 1988 година 
Белград * 

Го заменува 
Претседателот на Советот на 

гувернерите 
заменикот на гувернерот 
на Народната банка на 

југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

25. 

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедува-
ње средства за регрес за вештачки ѓубрива, средства за за-
штита на растенијата и квалитетно сортно семе 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/86, 43/86 и 87/87), пре-
тседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, пропишува 

У П А Т С Т В О л 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧ-
КИ ЃУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ 
1. Организациите на здружен труд производители на 

вештачки ѓубрива, организациите на здружен труд произ-
водители на средства за заштита на растенијата и органи-
зациите на здружен труд кои се занимаваат со производ-
ство односно промет на големо на калитетни сортни семи-
ња, остваруваат право на средствата за регрес за продаде-
ното количество вештачки ѓубрива, средства за заштита 
на растенијата и квалитетно сортно семе (во понатамош-
ниот текст: регрес) така што кон барањето за надомест на 
товар на средствата за регрес до надлежната служба за оп-
штествено книговодство Ја поднесуваат следната докумен-
тација: 

1) пресметка на регресот; 
2) фактура или копија на фактурата за продажбата на 

вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и 
квалитетно сортно семе, врз основа на која е извршена 
пресметка на регресот. Фактурата мора да ја содржи про-
дажната цена, износот на регресот и продажната цена на-
малена за износот на регресот; 

3) докухмент за извршената испорака на производот 
(товарен лист, испратница, исправа за преземање и ел.) за-
верен со потпис и печат или со потпис на купувачот; 

4) потврда од подносителот на барањето за регрес де-
ка производот е од домашно производство, што ја потпи-
шало овластеното лице. Текстот на потврдата гласи: „по-
тврдуваме под морална и материјална одговорност дека 
производот е од домашно производство". 

Регресот се пресметува на образецот за пресметување 
на регресот, кој е составен дел на ова упатство, во кој се 
внесуваат следните податоци: фирма, односно назив на 
производителот, односно на организацијата на здружен 
труд што се занимава со производство, односно со промет 
на квалитетно сортно семе на големо - корисник на регре-
сот; фирма односно назив на купувачот; број на фактура-
та; вид на вештачкото ѓубриво, средството за заштита на 
растенијата и квалитетното сортно семе; количество по 
видови производи изразено во тони; продажна цена по то-
на; износ на регресот по тона и вкупен износ на регресот. 

Со пресметката на регресот, што ја потпишало ов-
ластеното лице на подносителот на барањето и што ја за-
верило со печат, се доставува сводна пресметка на регре-
сот, во која се назначени вкупните количества и видови на 
вештачките ѓубрива, средствата за заштита на растенијата 
и квалитетното сортно семе за кои е пресметан регресот, 
износот на регресот по единица мера и вкупниот износ на 
регресот. На надлежната служба за општествено книго-
водство и се доставуваат два примерока на сводната пре-
сметка, од кои едниот го задржува таа служба, а друмот 
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го доставува до сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на земјоделството, со налогот за исплатата на рег-
ресот на подносителот на барањето. 

2. По исклучок од одредбата под 2 точка 1 на ова 
упатство, подносителите на барањето на регрес за квали-
тетно сортно семе, за количеството произведено и употре-
бено на сопствен посед, како и за количеството продадено 
преку сопствената продажна мрежа, остваруваат право на 
регрес така што покрај барањето за надомест на товар на 
средствата за регрес, наместо фактура за продажба на тие 
производи, поднесуваат декларација за квалитетот на се-
мето на земјоделското растение (со испратницата) и доку-
мент за издавање на стоките од магацинот. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Планираните пропорции и по-
јдовни големини за распоредување на доходот и на чисти-
от доход за 1987 година, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 86/87 се потпаднале долунаведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОПОРЦИИ И ПОЈДОВНИТЕ 
ГОЛЕМИНИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И 

НА ЧИСТИОТ ДОХОД ЗА 1987 ГОДИНА 
Во алинеја 0101 Електростопанство, во колона 4 на-

место бројот: „63,7" треба да стои бројот: „14,6", а во ко-
лона 5 наместо бројот: „1.342" треба да стои бројот: 
„15.342". 

Од Сојузниот завод за општествено планирање, 12 ја-
нуари 1988 година, Белград. 

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

Бр. 230/1 
6 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Наредбата за утврдување на ме-
сечните парични износи на личната и семејната инвалид-
нина, на додатокот за нега и помош од страна НА друго 
лице и на ортопедскиот додаток во 1987 година, објавена 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 80/87 се потпаднала до-
лу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ 
ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА 
ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПО-
МОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕД-

СКИОТ ДОДАТОК ВО 1987 ГОДИНА 
Во став 1 точка 1) во група IX бројот: „9.971" се заме-

нува со бројот: „9 871". 
Од Службен лист на СФРЈ Белград 15 јануари 1988 

година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 11 од Законот за Меморијалниот 
центар „Јосип Броз Тито" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
69/82) и член 186 од Деловникот на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/84 и 29/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕК-
ТОР НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ 

ТИТО" 
Се дава согласност за директор на Меморијалниот 

центар „Јосип Броз Тито" да се именува Радмило Тројано-
виќ, досегашен директор на тој центар. 

С.п.п. бр. 1810 
25 декември 1987 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 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надво-

решни работи се назначува Мурат Аговиќ, раководител на 
Службата на Претседателството на СФРЈ за прашања на 
надворешната политика и меѓународните односи. 

С.п.п. бр. 1813 
25 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљдрич, е. р. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на 
надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО МИЛАНО 
За генерален конзул на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија во Милано се назначува д-р Азиз 
Хаџихасановиќ, досегашен главен уредник и член на Рабо-
товодниот одбор на Сложената организација на здружен 
труд „СВЈСТЛОСТ" во Сараево. 

С.п.п. бр. 1814 
9 декември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

22. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
условите и начинот на издавање и користење на 
посебното службено гласило на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 85 

23. Одлука за утврдување на приходите на федера-
цијата што во периодот јануари-март 1988 го-
дина се кроистат за потребите на стопанството 85 

24. Одлука за деполнение на Одлуката за за-
должителната резерва на банките кај Народна-
та банка на Југославија 86 

25. Упатство за потребната документација за ос-
тварување на правото на средства за регрес за 
вештачки ѓубрива, средства за заштита на рас-
тенијата и квалитетно ̂ сортно семе . 86 

Исправка на Планираните пропорции и појдовните 
големини за распоредување на доходот и на 
чистиот доход за 1987 година 87 

Исправка на Наредбата за утврдување на месечните 
парични износи на личната и семејната инва-
лиднина, на додатокот за нега и помош од стра-
на на друго лице и на ортопедскиот додаток за 
1987 година 87 

Назначувања и резрешувања 88 
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