
НА СОЦИЈАЛА 
„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 

Петок, 27 јануари 1989 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XLV 

Цена на овој број е 2.200 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1989 година изнесува 53.309 
динари. - Рок за рекламации 15 дева. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за преш л ата 651-732; Те-

лекс 11756 1 

29. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 
ПЧЕНИЧ^ОТО БРАШНО ТИП „850" И НА НАЈВИСО-
КАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ 
ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850" 

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 
што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: има-
телите на дуќани), кои произведуваат пченично брашно 
тип „850" можат цените на тоа брашно да ги формираат 
така што, при постојните услови за продажба, највисоката 
цена да изнесува 668,80 динари по килограм. 

2. Цената на пченичното брашно тип „850" од точка 1 
на оваа одлука се подразбира франкб натоварено во пре-
возното средство - паритет Нови Сад. 

3. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани што се занимаваат со промет на пченично брашно 
тип „850" можат постојната набавна цена на тоа брашно 
затекнато на залихи да ја зголемат за 74,20 динари по ки-
лограм. 

4. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
ќани што се занимаваат со промет на пченично брашно 
тип „850" ќе ги попишат сите количества на тоа брашно 
затекнати на залихи на 27 јануари 1989 година во 24 часот 
и сите количества на тоа брашно што до тој ден им ги фак-
турирале производителите, односно добавувачите (стоки 
на пат). ѕ 

Организациите на здружен труд и имателите на дуќа-
ни што се занимаваат со промет на пченично брашно тип 
„850" ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговод-
ство или во друга евиденција, во согласност со прописите, 
разликата во цената од точка 3 на оваа одлука за сите ис-
пишани количества на пченично брашно тип „850". Таа 
разлика може да се користи во согласност со прописите. 

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните 
количества на пченично брашно тип „850" на надлежниот 
орган на општината на чија територија вршат дејност. 

5. Организациите на здружен труд и имателите на ду-
произведуваат основен вид пченичен леб (член 

точка 1 од Правилникот за квалитетот на жита-
зките и пекарските производи, тестенините и 

^натите теста) - („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
произведен од пченично брашно тип „850" можат 

I важната цена на 'тој леб да ја формираат така 
в?исоката малопродажна цена да изнесува 796,00 
so килограм. 

Малопродажната цена за основниот вид пченичен 
леб произведен од пченично брашно тип „850" во маси 
(граматури) помали или поголеми од еден килограм се 
формира сразмерно со учеството на вредноста на брашно-
то тип „850" и на помошниот материјал (квасец, сол, вода, 
адитиви) и на другите трошоци во производството на тој 
вид леб. 

6. Во цената од точка 5 став 1 на оваа одлука се засме-
тани трошоците за прометот на тој леб во износ од 3,30 
динари по килограм. 

7. Начинот на спроведување на одредбата од точка 5 
став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот кој ра-
ководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на стопанството. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ката цена на пченичното брашно тип „850" и највисоката 
цена на основниот вид пченичен леб произведен од пче-
нично брашно од типот „850" („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 62/88 и 69/88). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де,-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е.п. бр. 16 
26 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

30. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки 

при увозот на земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИ.-
НОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за мерилата и начинот за утврдување 

на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и 
прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
35/86) точ. 3 и 4 се менуваат и гласат: 

„3. Височина на посебната давачка претставува раз-
ликата меѓу просечната цена на домашниот пазар и увоз-
ната цена. Увозната цена ја претставува износот што пре-
тставува царинска основица на производот, зголемен за 
износот на царината и на другите увозни давачки, без по-
себната давачка. 
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4. Како просечна цена на домашниот пазар се подраз-
бира цената остварена за изминатите три месеца за произ-
водите за кои се пропишува плаќање на посебна давачка. 

Просечната цена од став 1 на оваа точка ја утврдува 
Сојузниот завод за цени секој ifoecen, и тоа до 15-ти во ме-
сецот, врз основа на податоците од Сојузниот завод ,за 
статистика, а за производите чии цени не ги следи Сојуз-
ниот завод за статистика - Продуктната берза, Нови Сад. 
За производите чии цени не се следат, просечната цена се 
утврдува врз основа на просечните цени на сродни произ-
води чии цени се следат“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 12 
5 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

31. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА 
УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕ-
РИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА СВИЊИ И ПРО-
ИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО 

ОД СВИЊИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увозот во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и провозот пре-
ку територијата на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на свињи и производи, суровини и отпадо-
ци по потекло од свињи од Република Италија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 1/89), во точка 1 по зборовите: „Репуб-
лика Италија“ се додаваат запирка и зборовите: „Commu-
ne de Compodoro и од територијата до 30 km од таа оп-
штина“. 

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

Бр. 09-7220/4 Заменик на претседателот 
24 јануари 1989 година на Сојузниот комитет за 
Белград земјоделство, 

Томе Кузмановски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Законот за основите на систе-
мот на општественото планирање и за општествениот 
план на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 76/88, се поткрала долунаведената грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИ-

ОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во Законот за основите на системот на општествено-

то1 планирање и општествениот план на Југославија во 
член 4 став 2 наместо зборовите: „од член 1 став 2 на овој 
закон“ треба да стојат зборовите: „од член 1 став 3 на овој 
закон“. 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 23 јануари 1989 година 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се назначува Слободан Шаренац за помошник на со-

јузниот секретар за внатрешни работи, досегашен начал-
ник на Центарот на службата за безбедност, Мостар. 

С. п. п. бр. 2106 
25 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл?арич, с. 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 ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Се назначува Радован Самарџиќ за потсекретар во 
Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет, 
досегашен советник на генералниот секретар на Сојузниот 
извршен совет. 

С. п. п. бр. 2107 -
25 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. 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 ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
ч 

Се назначува д-р Сретен Спасиќ за помошник на с л 
јузниот секретар за стопанство, досегашен самостоен ја 
ветник во Сојузниот комитет за енергетика и индустрии 
С. п. п. бр. 2108 
25 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

ПстпретседатЗ|^^И 
Јанез З е м љ а р ц Ц ј ^ ^ Н 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
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 СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 
Се назначува м-р Петар Новаковиќ за советник на со-

јузниот секретар за стопанство, порано советник на пре-
тседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија. 

С. п. п. бр. 2109 
25 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. 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 ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 
Се назначува д-р Бранко Маричих за потсекретар во 

Број 5 - Страна 183 

Сојузниот секретаријат за стопанство, досегашен совет-
ник на Претседателството на СФРЈ. 

С. п. п. бр. 16 
12 јануари 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

29. Одлука за определување irn највисоката цена на 
пченичното брашно тип „850" и на највисоката 
цена на основниот вид пченичен леб произведен 
од пченично брашно тип „850" 181 

30. Одлука за измени на Одлуката за мерилата и 
начинот за утврдување на посебната давачка 
при увозот на одделни земјоделски и прехранбе-
ни производи 181 

31. Наредба за дополнение на Наредбата за забрана 
на увозот во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и провозот преку терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на свињи и производи, сурови-
ни и отпадоци по потекло од свињи од Републи-
ка Италија 182 

Исправка на Законот за основите на системот на оп-
штественото планирање и за општествениот 
план на Југославија 182 

Назначување и разрешувања 182 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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НОВО! ^ НОВО! 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА“ 

ЗАКОН 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ 

ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ЗАКОН 

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ 
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ 
Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ 
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ 

Одредбите на Законот за избор на органи на управување^ т и н а други органи 
во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати 
во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат 
и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, само-
управните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други оп-
штествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им по-
служат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби. 

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјас-
нување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник 
на СР Србија“, бр. 17 од 5 мај 1988 година. 

Книгата е печатена со кирилица. 
Цена 5.000 

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, 
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756 

g - c 

НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
11000 Белград, Ј. Ристика 1 

ПОРАЧКА 
Со ова неотповикливо порачуваме: 
Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот парч. 
Адреса и жиро-сметка на порачувачот: 

/број на жиро-сметката/ 

и 
Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето. 
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград. 

/ м п . Потпис на порачувачот, 
Во , 1 9 8 - / М 1 1 / 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печатни i Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


