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БЕЛГРАД 

БРОЈ 59 ГОД. XXXVI 

877. 

Во смисла на точка 29 од Одлуката за органи-
зацијата и делокругот на службите на Претседа-
телството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/74), Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, на седницата од 
15 октомври 1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

За шеф на кабинетот на претседателот на 
Претседателството на Совдј а листичка Федеративна 
Република Југославија се именува Шокорац Алек-
сандар, во ранг на заменик-сојузен секретар, досе-
гашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи. 

О-бр. 30 
21 октомври 1980 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

878. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ САНИТАРНИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леани санитарни и емајли-
рани производи, со тоа што производствените ор-
ганизации на здружен ТРУД да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат до 20<Vo. 

2. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6095 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 2 производ 
дитела-потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

879. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ, 
ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА ВОДОВОДИ И 
КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИВО — СПОЈНИЦИ И ФА-

ЗОНСКИ ПАРЧИЊА ЗА САДОНИТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани водоводни и канализа-
циони цевки, фазонски делови, прибор за водоводи 
и канализација, жибо — спој ници и фазонски пар-
чиња за салонити, со тоа што производствените ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 20'Vo, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во Спогодбата. 

. 3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6100 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од ленот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 10 произво-
дители-потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 2Џ 
купувачи-потрошувачи потписници н» Спотом 
бата. 
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: 880. 1 ; 1 ! 
Врз сенева на плен 22 Од Законот за општестве-

на контрола ца цените („Службен лист на СФРЈ" , 
БР. 25/72 и 35/72), БО врежа со член 101 став 2 од 
Законот за обновите на системот на цените и за 
општествената контрола ва цените („Службен лист 
иа СФРЈ", бр, 1/80 и ЗЅ/80). претставниците ва про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат ј 

ј С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
Н И ДРМА ТУРИ И НА ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА И ГАС 

И ЗА НИВНИ СЛОЈНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците Hd потрошувачите на 27 август 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените ијени на леани арматури и на вентили 
за вода и гас и за нивните слојни делови, со тоа 
што производот вените организации на здружен 
труд да можјЅт СЕС г̂ге затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 14%. | 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цен^ со решение бр. 6253 од 17 октомври 
1980 година. ( 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот! на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". ! 

Претставници на производителите: 16 произво-
дители-по1писници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
купувачиЈпотрошувачи потписници на Согсд-
бата. ! 

881. 
Врз основа на член 22 од.Законот за општестве-

на контрола ija цените („Службен лист на СФРЈ'*, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената!; контрола на цените („Службен лист 
ва СФРЈ", 6p. i l /80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ПРО-
ТИВПОЖАРЕЈИ АПАРАТИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ И РЕЗЕРВНИ ПОЛНЕЊА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на| потрошувачите на 23 април 1980 го-
дина склучија; и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените це^и за противпожарни апарати и нив-
ни резервни делови и резервни полнења, со тоа 
што производствените организации на здружен 
»руд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 18°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 

, условите, што се предвидени во Спогодбата. 
3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 

завод за цени, со решение бр. 3612 од 16 октомври 
1980• година. { 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од ленот =на објавувањето во „Службен лист 
ца СФРЈ" . 

Претставници на производителите: „Ватроеирем4-

— Белград и „Пастор" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачм: 4 
кутгувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. / 

882. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), во Ерска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на , системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/89 и 38/80). претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-

НИ СРОДНИЦИ ЗА ЦЕВКИ — ФИТИНЗИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леани спој ници за цевки — 
фитинзи, со тоа што производствените организации 
на здружен труд да можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат- до 16°/о. 

2. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите* што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6195 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Онаа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: Титан" — 
Кзмник и Ливница жељеза и темпера — К и -
кинда. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

883. i 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 25/72 и 35/72), БО Ерска со член 101. став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80). претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ РАДИЈАТОРИ СО ПРИБОРОТ ЗА МОНТАЖА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани радијатори со приборот 
за монтажа, со тоа што производствените организа-
ции на здружен труд да можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат до 18в/в. 

Учесниците на овѕа спогодба се обврзуваат дека 
производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги про-
даваат, односно купуваат по цените и под условите, 
што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6094 од 17 октомври 
1980 година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Радијатор" 
— Зрењанин Љеваоница и творница стројева 
—Славонска Пожега и Жељезара Илијаш — 
Илијаш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 26 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

884. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАН 
ТВРДОЧЕЛИЧЕН ГРАНУЛАТ, ЛЕАН ЧЕЛИЧЕН-
-ТЕРМИЧКИ ОБРАБОТЕН ГРАНУЛАТ И ЗА ЧЕ-

ЛИЧЕН ПЕСОК-СЕКАНЕЦ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1983 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за леан тврдочеличен гранулат, 
леан челичен-термички обработен гранулат и чели-
чен песак- секанец со тоа што производствените 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при поетотните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 20%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6196 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден оп зенот на објавувањето во Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Горење Му-
та" — Мута. „Железник" — Демир Хисар и 
„Метал-прогрес" — Зрењанин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

885. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контоола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бо. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕА-
НИ КОТЛИ — ПЕЧКИ ОД ТИПОТ RF, RFB, 
„НЕО — ВУЛКАН III" „ВУЛКАН СУПЕР" GH-75, 
R-HC-28, НС-30, ЅЕ-65-А И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 август 1980 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани котли-печки, од типот 
RF, RFB, „Нео — Вулкан III", „Вулкан Супер", 
GH-75, R-HC-20, НС-30, ЅЕ-65-А и за нивни делови, 
со тоа што производствените организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни цени, 
при постројните услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 18в/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат? 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6099 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Радиј атор4* 
— Зрењанин и ЈБеваоница — Славонска По-* 
жега. 
Претставници на купувачиге-потрошувачи: 11 
купувани-потрошувани потписници на Спогод-
бата. 

886. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА ТРАН-

СПОРТ*^ АМБАЛАЖА — ПЛАСТИЧНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 мај 1980 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за транспорта амбалажа — пластична, 
со тоа што производствените организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни! 
цени. при постој ните услови на продажбата, а во 
согласност со Одлуката за максимирање на учест-
вото за покритие на трошоците * на прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат 
и тоа: 

1) за транспортно амбалажа за флаши-
рани пијалаци до 13°/t 

2) за транспортна амбалажа за мле-
карство^ и пекарството до 10Vt 

3) за транспорта амбалажа за овошје, 
зеленчук и за други намени до 12°/§ 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4094 од 14 октомври 
1980 година. 

4. бваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 9 производи-
тели- потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачпте-потрошувачи: 
20 купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 
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! Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ*, 
бр. 25/72 и 35/72), БО врска со член 101 став 2 ОД 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Служиш лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на про-

; изводите лот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРИ-

ХЛОРЕТИЛЕН 
( 
? 1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 февруари 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
« а затечените цени за тР^хлоретил-ен, со тоа што 
производствените организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени при постој-
ните услови на продажбата, а во согласност со 
Одлуката за максимирање на учеството за покри-
тие на трошоците на . прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат така што на јви-
соката продажна цена да изнесува 17.500 за една 
тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1361 од 14 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставник на производителот: Електробоена 
— Јајце. 
Претставници на купувачите-потрошува чи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

Ш. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А ПРОМЕНА if А ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДУЕ-

НИ ТЕЛА ОД ПОЛНЕТИ ЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 мај 1980 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на дуели тела од полиетилен, со тоа 
што производствените организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени, при пос-
тојните услови на продажбата, а во согласност со 
Одлуката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), да ги зголемат до 13% по преработен 
килограм полиетилен, а ако доеното тело од по-
ли ет и лен cef- бојосува, цената се зголемува до 8%, 
а за печатење до 10°/©, по секоја боја. 

2. Учесниците ка оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што* се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4095 од 14 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ" . 

Претставници на производителите: 10 произво-
дител и-потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-

годбата. . 

889. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола ка . цените {„Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2- од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ФИЧКИ (ПЕЧАТА РСК!!) БОИ И ОИГМЕНТ&А 

ДИСПЕРЗИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 19 мај 1980 године 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени на графички печатарски бои и пиг-
м е н т а дисперзија, со тоа што производствените 
организации на здружен труд да можат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, во согласност со Одлуката за ма кси-
миранде на учеството за покритие на трошоците на 
прометот („Службен лист на СФРЈ" , бр. €7/79) да 
ги зголемат до 18%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3965 од 14 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: Хромос — 
Загреб. Цинкарна — Цеље и Звезда — Горњи 
Милановац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

• * I 
890. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист 'на СФРЈ*, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ' ' , бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ТАЛНИ САДОВИ (ЕМАЈЛИРАНИ, АЛУМИНИУМ-

ОВИ, ТЕФЛОН И ПОНИШТУВАШ!) 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 септември 1980 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
ва затечените цени на метални садови (емајлирани, 
алуминиумон, тефлон и повикувани) , со тоа што 
производствените организации на здружен труд да 
1дожат своите затечени продажни цени. при постој-
ните у ел ОБИ на продажбата, да гм зголемат до 19Vo. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно на прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6550 од 17 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува БО сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 9 произво-
ди т е л и - п о тп и е н и ц и на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 44 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

891. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените (..Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМОР-
ФНИ ЕЛЕКТРОДИ НЕОБРАБОТЕНИ, ЗА АНТРА-
ЦИТНА МАСА, „D" МАСА И ЗА ГРАФИТИ И ЕЛЕ-

КТРОДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 27 јули 1980 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за аморфни електроди необработени, 
за антрацитна маса, и „D" маса и за г р а ф и т и елек-
троди, со тоа што производствените организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продожбата, да гл 
з големат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) аморфни електроди, необра-

ботени 20 032 
2) антрацнтна маса 9 6РЗ 
3) ,.D" маса 10.891 
4) г р а ф и т и електроди 0 175 mm 86 324 
5) гр а фитни електроди 0 200—250 mm 76.259 
6) Ги а Фитни електроди 

0 300—350 ml 70.733 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
проѕеваат. односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба дале согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5596 ед 16 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Творница 
електрода и феролегура" — Шибеник. 

Претставници на купувачите-потрошувачи? 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје^ 
ПМК Зеница — ООУР Илијаш — Илијаш, То* 
варна ду шика Руше — Руше, Жељезара „Што-
ре" — Шторе, „Далмација" — Дуги Рат, „Елек-
тро босна" — Јајце, Жељезара Смедерево — Сме-
дерево, Жељезара „Јесенице" — Јесенице, Жеље-* 
зара Равне — Равне, Жељезарна Сисак — Си-
сак, „1елшинград" — Бачка Топола, „Лито-
строј" — Љубљана. „Јелшинград" — Бања Лука, 
„Енергоинвест", ООУР Ливница пеќи — Тузла, 
„Вулкан" — Риека, „Мачкатица" — Сурдулица, 
Рударско топионичарски базен — Бор, „Горење'1 

— Мута, ТЕФ, ООУР Феролегура и емитер — 
Шибеник . 

892. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на систехмот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

i 
С П О Г О Д Б А ' 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА XИч 
ГИЕНСКА ХАРТИЕНА ГАЛАНТЕРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-' 
ставниците на потрошувачите на 16 јуни 1980 годи-
на склучи] а и потпишаа Спогодба за промена на 
забиените цени за хигиенска хартиена галантерија, 
со тоа што производствените организации на здру-
жен труд да можат своите затечени малопродажни 
цени, да ги зголемат до 15°/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се одржани во апсолутни из-
носи, согласно со постојните прописи. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4563 од 16 актомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: <6 производ 
д ите ли потписници на Спогодбата. 
Претставници на купучавите-потрошувачи: 75 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогоди 
бата. 

893. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 4 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АПА* 

РАТИ И ПРИБОР ЗА МЕДИЦИНАТА 
1. Претставниците на производителите и прет-* 

ставниците на потрошувачите на 3 март 1980 годи-« 
на склучија и потпишаа Спогодба за промена 
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затечените цени за апарати и прибор за медицина-
та, со тоа што производителските организации на 
здружен труд можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат во просек: до 13®/о. при што највисокото 
Зголемување да изнесува до 18Vo, а според ценов-
никот што е составен дел на Спогодбата. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се дадени во апсолутни из-
носи, согласно со прописите, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Ѕавод за цг ни, со решение бр. 2874 од 20 октомври 
1980. година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
Ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југодент" 
— Нови Сад, „Инструментарија" — Загреб, 
„Електронска индустрија" — Ниш, „Сутјеска4 ' 
— Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 3 
купузачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

894. 

Врз основа на член 22 од Законот за .општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-
СТРУМЕНТИ, АПАРАТИ И ПРИБОР ЗА МЕДИ-
ЦИНАТА. ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНАТА, ЗАБАРСТВО-

ТО И ВЕТЕРИНАТА 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 24 март 1980 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за инструменти, апарати и прибор за 
медицината, електромедицината, забарство^ и ве-
терината, со тоа што пром заодите леќите организа-
ции на здружен труд можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат во просек до 13°/о, при што најви-
сокото зголемување да изнесува до 18°/о, а според 
ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се дадени во апсолутни изно-
си, сагласно со прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба дале согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр 2880 од 20 октомври 
1980 галина.. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 7 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 5 

v куп.увачи-потрошувачи потписници на Спогод-
-- -д • бата. 

895. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИ ОД ИНДУСТРИСКИ ПРЕРАБОТЕНО 

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 јуни 1?80 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за производи од индустриски пре-
работено овошје и зеленчук, со тоа што произво-
д и т е л и т е организации на здружен труд можат 
своите затечени малопродажни цени, при постојни-
те услови на продажбата, да ги зголемат до 99/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се дадени во апсолутни износи, 
согласно со прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4810 од 20 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Претставници на производителите: 52 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потпоп"гп,пчи: потписници на Спогод-
бата. 

896. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
. ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРЕ-

РАБОТКИ ОД МЕСО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 септември 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за преработки од месо, со тоа 
што производителските организации на здруже« 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
до 18,4Vo. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6325 од 22 октомври 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лис* 
на СФРЈ". 
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Претставници на производителите: 37 произво- У К А З 
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 39 ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
купувачи-потрошувачи .потписници на Спегод- НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

а Т а* ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Италија и за заслуги на реализацијата 
на југословенсхо-итал иранскиот Протокол за уре-
дување на југословенските воени гробишта на те-
риторијата на Република Италија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Tolomero Fietro, генерал на армиски корпус; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

De Simoni Carlo, пешадиски полковник. 

Бр. 32 
26 мај 1980 година 

Белград 
Претседател на 

-Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕ Д АТЕ Л СТВ ОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
»а соработката и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Холандија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Jo Van Der Valk — извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Кралството Холандија во Социјалис-
тичка Федеративна Република Ју10славија. 

Бр. 33 
29 мај 1980 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

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

— по повод на осумдесетгсдшпнината на жи-
вотот и над шеесет години пс жртву в а на револуци-
онерна работа, а за истакнати-заслуги во јакнење-
то на свеста на нашите граѓани БО борбата за сло-
бода и независност на земјата, како и за придонес 
во изградбата и развивањето на социјалистичкото 
самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Чолаковић Родољуб. 

Бр. 35 
4 јуни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

• 
— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 

на пријателските односи и соработката помеѓу Со-
цшалпстичка Федеративна Република Југославија и 
Обединетите Држави на Мексико 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Haim Pinto, сликар. 

Бр. 38 
19 јуни 1Ѕ80 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 
- Цвиетмн Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-* 

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ; 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
.Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: , 
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— по повод на 31 годишнина од основањето и 
успешната работа на Британско-ј Југословенското 
друштво, а за заслуги во развивањето на соработ-
ката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Велика Ври-

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Fred Singleton, George Hugh Nicholas Seton-
-Wat-on; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Betty Puddifoot, Cordon Roger Kolner, Kenneth 
John Ward, Bernard Hugh Cox; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

ToUscher Bernard Louis; 
— за храброст и заслуги стекнати во ослободи-

телната борба на народите на Југославија против 
заедничкиот непријател 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Еп Killoy. 

Бр. 39 
19 јуни 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР С рб и ј а 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за из-
вонредни заслуги во организирањето и изградбата 
на социјалистичкото самоуправно општество и за 
особен придонес од значење за општиот развој и 
јакнење на независноста на Социјалистичка Фед<е-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Марковић Милорада Драгослав. 

Бр. 40 
26 јуни 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић, е. р. 

877. Одлука за именување шеф на кабинетот 
на претседателот на Претседателството 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија — — 

878. Спогодба за промена на затечените це-
ви за леани санитарни и емајлирани 
производи — — — — — — — — 

879. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани водоводни и канализациони цев-
ки, фазонски делови^ прибор за водоводи 
и канализација, жибо-спојници и фазон-
ски парчиња за салонити — — — — 

880. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани арматури и на вентили за вода и 
гас и за нивни опојни делови — — — 

881. Спогодба за промена на затечените цени 
за противпожарни апарати и нивни ре-
зервни делови и резервни полнења — 

882. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани спој ници за цевки-фитинзи — 

883. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани радијатори со приборот за мон-
тажа — — — — — — — — — 

884. Спогодба за пЈзомена на затечените цени 
за леан тврдочеличен гранулат, леан че-
личен-термички обработен гранулат и за 
челичен пессж-секанец — 

885. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани котли — печки од типот RF, 
RFB „Нео-Вулкан ИГ'. „Вулкан Супер", 
GH-75, R-HC-20, НС-30, ЅЕ-63-А и за 
нивни делови — — — — — — — 

888. Спогодба за промена на затечените цени 
за транспорта амбалажа — пластична — 

887. Спогодба за промена на затечените цени 
за трихлоретилен — — — — — — 

888. Спогодба за промена на затечените цени 
за дувни тела од полиетилен — — — 

889. Спогодба за промена на затечените цени 
за графички /печатарски) бои и пигмен-
т и дисперзија — — — — — — 

890. Спогодба за промена на затечените цени 
за метални садови (емајлирани, алуми-
ниумон, тефлон и поцинкувани) — — 

891. Спогодба за промена на затечените цени 
за аморфни електроди необработени, за 
антрацитна маса, „D" маса и за графит-
ни електроди — — — — — — — 

892. Спогодба за промена на затечените цени 
за хигиенска хартиена галантерија — — 

893. Спогодба за промена на затечените цени 
за апарати и прибор за медицината — — 

894. Спогодба за промена на затечените цени 
за инструменти, апарати и прибор за 
медицината, електромедицината, забар-
ството и ветерината — — — — — 

895. Спогодба за промена на затечените цени 
за производи од индустриски преработе-
но овошје и зеленчук — — 

898. Спогодба за промена на затечените цени 
за преработки од месо — — — — — 
Одликувања — — — — — — — — 
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