
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на -српскохрватски 
односно хрнатскосрлски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата -
Жиро сметка к а ј Службата на опште-
СТПРИОТО кинпм:олстпо 60802-503-19СИ 

Среда, 22 април 1981 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 24 ГОД; ХХХУП 

Цепа на слој број е 3 динари. лконм 
тацијата на претплатата за 1931 год, 
изнесува 800 динари. Рок за рск!л-
мации П дена. - Редакција : Улица 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 214. 
- Телефони: Централа 630-153; 
ништво 651-885; Служба за претплата 

6Л1-732; Телекс 11756 

217. 

Врз основа на член 47, во врска со член 83 точ-
ка 3 од Законот за основите на системот на цените 
и за општествената контрола на цените („Служ-
бен лист па СФРЈ", бр. 1/80 и 33/80), Советот на 
Сојузната заедница за работите па цените донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 

ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

1. Со оса упатство се уредува применувањето 
на критериумите при формирањето на цените на 
производите и услугите, утврдени во Законот за 
основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените (во натамошниот текст: Зако-

- пот) и спроведувањето на општествената контрола 
на цените од страна на основните и други органи-
зации на здружен труд. самоуправните интересен 
заедници, месните заедници и други самоуправни 
организации и заедници, заедниците за работите 
на цените и органите на општествено-политички-
те заедници (во натамошниот текст: учесниците 
при формирањето на цените). 

2. Учесниците при формирањето на цените со-
гласно со Законот, во односите на меѓусебната за-
висност. поврзаност и одговорност ги применуваат 
критериумите утврдени со Законот, со тоа што тие 
критериуми се применуваат единствено и се земаат 
во нивната целокупноста во согласност со Законот. т 
Однос на понудата и побарувачката па домашниот 

пазар 

3. Учесниците при формирањето на цените ги 
применуваат критериумите на односите на пону-
дата и побарувачката на" домашниот пазар, тргну-
вајќи од односите на понудата и побарувачката на 
производите и услугите и од тенденциите на дви-
жењето на тие односи на домашниот пазар, и тоа 
најмалку за период кој опфаќа две години што 6 
претходат на годините во која се формираат цени-
те и за текуштлта година, согласно со општестве-
ниот план и актот за остварување на тој план во 
одделна година Согледување на односите на по-
нудата и побарувачката се врши врз основа на по-
дато.ците од материјалните биланси за текуштата 
година за производството, реализацијата, потрошу-
вачката, увозот, гпвочот и залихите. 

При формирањето на цените и при вршењето 
на општествената когггоола на цените, Л приме,на 
им критериумите на односите на понудата и поба-
рувачката на домашниот пазар, учесниците при 
формирањето на цените ги согледуваат и утврду-
ваат: 

1) на стра.на на понудата: 
— производствените можности за производство 

ЈП о п р ^ П Т О ; Т ПРОИЗВОДИ , односно за вршење на 
уепулт, со согледување на постојните производ-
с т в н и капацитети и па капацитетите во изградба 
31 производство на определен производ или за вр-
шење на услуга, односно во реггродукционата це-
лине; 

— степенот на користењето на капацитетите, 
со согледување на причините за понискиот степен 
на користење на капацитетите; 

— производствените можности во однос па со-
стојбата на расположивите ресурси па суровини л 
на репродукционен материјал за планираното про-
изводство (обезбедување суровини од домашно про-ч 

изводство и од увоз). При согледувањето на произ-
водствените можности треба да се земе пред вид и 
движењето на залихите, динамиката на производ-
ството и сезонските специфичности на производ-
ството, како и можностите за користење на сто-
ковните резерви и можностите за увоз; 

2) па страна на побарувачката: 
— домашните потреби, односно обемот на до-

машната побарувачка (обемот на продажбата на 
домашниот пазар); 

— обемот и структурата па потрошувачката на 
домашниот пазар и" потребите 'за стоковни резерви, 
со согледување на обемот и структурата на домаш-
ните потреби и на можшгге супституции со сродна 
и слични производи, како за репродукција така и 
за крајна потрошувачка; 

— организираноста на пазарот, условите на 
прометот, поврзувањето на производствените и ш 
прометните организации па здружен труд; 

— можноста за извоз, со оцена на конкурент-
носта и еластичноста на странскиот пазар и пос-
тигнатите резултати и обврски на тој пазар, ако 
странскиот пазар е веќе освоен. 

4. Во спроведувањето на општествената конт-
рола на цените при применувањето на критериу-
мите на односите па понудата и побарувачката на ^ 
домашниот пазар, надлежните органи на општеет-
вепо-политичките заедници, заедниците за работи-
те на цените и другите учесници ири формирање-
во па цените ги земаат предвид и мерките на еко-
номската политика, 

Како мерки на економската политика, соглас-
но со Законот, се подразбираат мерките во облас-
та на: распределбата на доходот, кредитната попи-
тнка .политиката па даноците и придонесите, заед-
ничкава политика на економските односи со стран-
ство, зае,дничката монетарна и заедн,ичката девиз-
на и царинска политика, прометот на стоки и 
услуги, ' стоковните и други резерви, општата, за -
едничката и личната потрошувачка' и мерките во 
други области. 

5. Врз основа на утврдените елементи за при-
менување на критериумите на односите на пону-
дата и побарувачката на домашниот пазар, при 
формирањето на цените учесниците утт'.рдува?т 
дали постојат услови за промена па цените. 

Промена на, цените според став 1 од оваа точка 
може да се врши ако се утврди помала понуда во 
однос на побарувачката, на домашниот пазар, по-
ради значително намалување на залихите .и вло-
шената снабденост на пазарот и покрај максимал-
ното користење на капацитетите, со тоа што про-
мената па цените со примена на овој критериум 
придонесува за зголемување на производството и-
на продуктивноста на трудот. 

Промена на цените од став X на оваа точка не 
може да сс врши: 

1) ако за одделни производи или производст-
вена групација, односно гранка постојат капацитет 
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тите што не се усогласени со домашните потреби, 
II не постои реална економска основа за извоз, па 
поради нискиот степен на користењето на капаци-
тетите доаѓа до намалување на продуктивноста, 
рептабилпоста и економичноста во стопанисување-
то; 

2) ако постојат состојба и тенденција за поголе-
ма понуда во однос на побарувачката на домашни-
от пазар, односно ако постои потрајна урамноте-
женост на односите на понудата и побарувачката 
на домашниот пазар. 

Влијание на светските цени врз нивоата и одно-
сите на цените на домашниот пазар, врз односите 
во стекнувањето и распределбата на доходот и врз 

развојната политика на општеството 

6.Учебниците при формирањето на цените то 
применуваат критериумот влијанието на светските 
Пони врз нивоата и односите на цените н-а домаш-
ниот шппр, врз односите по стекнувањето и рас-
пределбата на доходот и врз развојната политика 
на општеството тргнувајќи од влијанието на опре-
делени форми на цените и од движењата на цени-
те ш го се присутни на светскиот пазар и тоа пр-
венствоно од земјите па пазарното стопанство. 

Како определени (Норми на цените од став 1 на 
опна точка се подразбираат: извозната цена. увоз-
ната цена, берзанската цепа и инодомицилната цепа. 

Нас опната цена, во смисла на ова упатство, е 
просечната цена остварена при извозот на одделен 

'производ, односно услуга, ф р а н к о југословенската 
ГЈ;-'-гина, пресметала според курсот утврден со про-
писот за у, прдуБ^њз па курсевите на странските 
I иг.ут зћ с цу. " Г у г , а њ е на основицата за пресме-
т у г г њ г на п а т н а т а и на дрзтите увозни давачки, 
на даночните олеенепија за остварениот девизен 
п р е л и в при извозот и за искажување на правата 
на увозот и плаќањето, кг.ко и за потребите на ста-
тистиката (го натамошниот текст: прописот за 
утвругање па курсевите па странските валути). 
Таа цена НЕ содржи ЕО ссбо враќање на царината 
и па другите давачки. 

При согледувањето на влијанието на извозна-
та цгга врз нивоата и односите на цените на до-
машниот п а с е зема предвид и износот на ,вра-
ќањето на гарппата и на другите давачки. 

УБС^Л; та цгсга. со смисла на она упатство е 
просечната цена остварена во увозот на одделни 
преизбор:! и услуги фгкшко јзтословенската грани-
ца пресметана според курсот утврден со пропи-
сот за утврдување курсевите на странските ва -
лути. Таа цепа не ги содржи ЕО себе царината и 
увозните давачки. 

При согледувањето н ^ влијанието на увозните 
пепи врз нивоата и односите на цените на домашн-
ине^ пгзар. се зема предвид и износот на царината 
и па увозните даг,ачки. 

1-^рзанската цена, во смисла на ова упатство, е 
ценава на определен производ на одделна берза 
пресметана според курсот утврден со прописот за 
ут: рдусање на курсевите на странските валути без 
износот на царината и на увозните давачки. 

При согледувањето на влијанието на берзан-
ските цени врз нивоата и односите на цените на 
домашниот паЈрр. се зема предвид износот на ца -
рицата и на увозните давачки. 

Ипо дом пипаната цена (произклдптелстса, Интер-
вентни, ии-иЈсатиппг), ро смисла на ова упатство, е 
цената од една или од повеќе з^мји познача јни 
пргмрјподитгли на о,дделни произведи што ги одра-
зува Потребното тенденции на нејзиното движење, 
п р е с м с п т а спарел курсот угар ден со прописот за 
ут.ч-ду иг.њо на курсевите на странските ве, лути, 
од" темо според важе-ч' п т продажен курс ед к у р -
сњаус лис ги на Народната банка на Југославија , 
согласно со самоуправните спогодби. 

7. Учебниците при формирањето на цените го 
согледуваат влијанието на критериумите на свет-
ските цени врз нивоата и односите во цените на 
домашниот пазар, врз односите во стекнувањето и 

распределбата на доходот и врз развојната политир 
ка на општеството има јќи ги предвид: 

— позитивното вли јание на критериумите на 
светските цени врз нивоата и односите на цените 
на домашниот п азар, врз односи те. во стекнување-
то и распределбата на доходот и врз развојната 
пол т и к а на општеството, врз порастот на прсиз-
водноста на трудот, успешноста во управувањето 
и стопанисувањево со општествени средства и ј а к -
нењето на другите квалитативни фактори во сто-
панисувањето и развојот; 

— јакнењето на конкурентната способност на 
домашното производство на странскиот пазар з а р а -
ди економски ' рационално и планско вклучување 
во меѓународната размена на производи и -услуги 
и во меѓународната поделба на трудот; 

— економско го и рационалното вреднување па 
домашните ресурси во стопанскиот развој на Југо-
славија и поттикнувањето на нивниот развој, во 
согласност со општествениот план и економската 
политика. 

8. Надлежните органи на огпптеетг,гпо-поли-
тичките заедници и на заедниците за работите на 
цените, согласно со Законот, има јќи предвид дека 
светските цени се формираат и под влијанието на 
економските и на п о л и т и к и т е монополи што с е т о 
спротивност со интересите и потребите на југосло-
венското социјалистичко самоуправно општества, се 
должни со мерките на економската политика и со 
општествената контрола на цените да создаваат 
услови за применување на светските цени со кои 
во најголема можна мерка ќе се намалува и от-
странува петата" исто влијание на светските пгни 
врз општествеко-ехономеките односи, врз односите 
во стекнувањето и распределбата на доходот и врз 
стопанскиот развој на Југославија . 

Заради остварување на позитивно влијание па 
светските цени врз формирањето на цените на про-
изводите у услугите на домашниот пазар, согласно 
со Законот, самоуправните организации и заедни-
ци ги усогласуваат своите интереси и настанувања-
та во извозот и увозот со цел да се обезбеди нив-
ната понуда и побарувачка на светскиот пазар да 
бидат организирани и стабилни и да се оствари нив-
но влијание Брз стабилноста на домашниот паѓа р, 
технички прогрес и економски рациона ^о в к л у -
чување во меѓународната поделба на трудот. 

9. Ако цените на одделни производи и услуги 
на домашниот пазар се на ниво на светските цени 
на соодветните производи. односно услуги, нема 
основа за промена на цените со примена на крите-
риумот влијание на светските цепи врз нивоата и 
односите на цен,ете на домашниот пазар, врз одно-
сите во стекнувањето и распределбата па доходот 
и врз развојнатг, политика на општеството. 

Ако цените па одделни произв-оди и услуги на 
домашниот пазар се повисоки, односно пониски од 
светските цени на соодветните производи и услуги 
има основа за па^алупање. однос.но за зголемува-
ње на цените на домашните производи со примена 
на критериумот од став 1 на оваа точка. 

Движење па просечната произволност па трудот и 
на рационалното користен,с па средствата за про-

изводство на секој производ и услуга 

10. Учесниците при формирањето на цените на 
определени производи и услуги, го применуваат 
критериумот движењето на гр^сгчната произволност 
на трудот и на рационалното користење на сре,дст-
вата за производство на ссчсој производ и устуга 
со утврдување на нивото и на дпиткењето на про-
и з в о д н и о т на трудот и па степенот на рационал-
ното користен.о па средствата врз огнови па: 

— физичкиот обем на реализираното 
ство, односно на услугата по работник; 

— физичкиот обем на реализираното производ-
ство, односно на услугата според вложените сред-
ства; 

— о с т в а р е ш е доход по работник; 
— остварениот доход во однос на просечно вен 

ристените средства. 
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Нивото на производ но ста на трудот и степенот 
на рационалното користење на средствата за про-
Ш Е О Д С Т Р О на определен производ, односно за вр-
шење на определени услуги се споредува со ниво-
то па производната на трудот и со степенот на 
рационалново користење па средствата во соод-
ветната дејност. 

Чепче инките на движењето на производнана 
на трудот се утвр,луЈпзат за период од дре години 
што и претходат на Годината во која се формираат 
цевките и за текуштата година. 

Утврдените нивоа и движењето на производ-
еостч на трудат се споредуваат со странската про-
изволност на трудот кога тоа е можно. 

Ако растежот на п РОЈ околноста на трудот и 
степенот на рационалното користење на средства-
та (коефициентот на обртот, степенот на користе-
њето на капагптетпте) за производство е повисок 
го однос на дејноста, а резултатите од работењото 
покажуваат на.малување во однос на резултатите 
и а раптгомту го претходниот период односно во 
соодветната долност, има основа за промена на це-
ната со примена на критериумот од став 1 на оваа 
точка. 

Примената на критериумот од став 1 на оваа 
точка при формирањето на цените, нема основа за 
промена на цената" 

- ако е помало НИЕОТО И растежот на произ-
вод поста на трудот и понизок степенот на рацио-
налното користење на средствата за производство 
во однос на дејноста, а резултатите од работењето 
покажуваат намалување во однос на резултатите од 
работењето' во претходниот период, односно во со-
одветната дејност; 

- ако ? помало нивото и растежот на 'произ-
в о л н о с т на трудот и понизок степенот на рацио-
налното користење на средствата на производство 
во однос на дејноста, а резултатите - од работењето 
покажува.' т пораст во однос на рсзуллтпте на рабо-
теното во претходниот период, односно во соодвет-
на га дејност; 

- ако е повисоко нивото и растежот на про-
извод поста на трудот и повисок степенот на ра-
ционалното користење на средствата за производ-
ство во однос па дејноста, а резултатите од рабо-
тењето покажуваат пораст во однос на резултатите 
ед работењето во претходниот период, односно во 
соодветната дејност. 

- личниот доход и средствата за заедничка 
потрошувачка по работник во однос на личниот 
доход и средство.ти за заедничка потрошувачка по 
работник во дојкоска; 

- чистиот лп ПИЈ до:сод по работник во однос 
на чистиот личе-н л о ход но р б е т н и к во ж и т а т а ; 

12. При согледувањето на ,уловите за и о;.; па 
на пешич? врз сонч-.а па крпи риу.мот ол точка И 
на ова упатство е е зема предвид просечното ниво 
на произкодкоста на трудот и степенот на корис-
тењето на средствата на ииео- на дејноста, со тоа 
што во случај на понис-ка продуктивност на тру-
дот и послабо користење на капацитетите да не по-
стојат услови за зголемување на цените. 

При утврдувањето на успешноста на работење-
то и на резултатите од стопа.нисувањето со опшгз-
стгените средства е потребно да се согледа оства-
реното ниво и -и. д е т и ш т е на движењето па дохо-
дот и во рамките на реи роду колоната целина, за-
ради усогласување на односите на цените и па до-
ходот во согласност со самоуправните спогодби. 

Во примената на критериумот од точка II г а 
ОРЛ упатство, згради постепено отстранувана на 
диспаритетите односи во о" ^петите на стопанство-
то г р а н и м е и гручациите. ќе се корнети и доку-
ментацијата со к,оја располагаат Стопанската ко-
мора на Југославија, стопанските комори па репуб-
ликите, стопански те комори на автономните пок^ 
рампи, општите здруженија. Сојуз-ната заедница за 
работите на цените и заедниците за работите на 
цените на републиките и на автономните покраина. 

13 Покрај пр.имената на критериумите од член 
33 на Законот, сите учесници при формирањето 
на цените, а особено при утврдувањето и спрове-
дувањето на политиката на цените, ќе водат смет-
ка и за поттикнувањето на развојот на производ-
ните сили на општеството и за влијанието на цеч 
нпте врз движењето на трошоците на животот. 

Поттикнување на развојот на производиите сили па 
општеството 

14. Поттикнување на развојот на одделни де ј -
ности од заеднички интерес и на дејностите чие 
производство е недоволно, ако побрзиот развој на 
тие дејности е од суштествено значење за стабил-
ниот развој, по исклучок, согласно со Законот, ќе 
се врши и преку цените, под услов: 

— поттикнувањето на развојот на определена 
дејност да е утврдено со договорот за основите на 
општествениот плгн на Југославија, за производите 
и услугите од интерес за целата земја, однос-но со 
плановите на другите општествепо-политички за -
едници - за другите производи и услуги; 

— со самоуправна спогодба односно со опште-
ствен договор итн со закон да се утврди начинот:^ 
насочување на средствата за поттикнување на раз-
в о ј о т ^ начинот на контролата и на општ^-^пепа^а 
од говорност за на молената употреба на тие сред-
ства. 

Влијание на ценете врз тпн^нењето на трошоците 
на ж т о т 

15. При формирањето на цените сите у ч е н и ц и , 
а посебно надлежните органи па општсствело-по-
литичките заедин ни, согласно со За.конот се долж-
ни лп го сопеду ,'пат влијанието на промените па 
цените врз трошоците па :кПР.СТОТ , а особено на це-
ните на производите и услугите што се од интерес 
за непосредната потрошувачка па работните луѓе 
и граѓаниве чии цени позначително дејствуваат 
врз трошоците на животот односно "врз животниот 
стзнллрд па роботнп^е луѓе и граѓаните. 

Учесниците при формирањето па цггшто а по-
себно надлежните органи на општсстп^пп-пгпитич-
ките заедници и на заедниците за работите на це^ 
ните што ги вршат работите во областа на цените! 
во спроведувањето на општествената контрола на 
цените, го следат и движењето на цените на мало 
заради пореална оцена на влијанието на цените. 
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При согледувањето на дејството на растежот 
на цените на производите и услугите врз трошо-
ците на животот, учебниците при формирањето на 
цените поаѓаат од: 

- акти го за остварување на планот во опреде-
лена година: 

- определбите од актот за спроведувањето на 
политиката на цените во текуштата година, а по-
себно за производите и услугите што по-
су и; тести еро влијаат врз растежот на вкупните 
трошоци на животот и за кон заради заштита на 
животниот стандард се предвидени мерки, како 
што се компензација регрес и др; 

- учество на одделни производи и услуги во 
структурата на вкупните трошоци на животот и 
нивното стојанце врз промената на структурата на 
тие трошоци во животот поради промената на це-
ните. 

- релативниот однос на растежот на номинал-
ните пимни доходи и на трошоците на животот врз 
движењето на реалниот животен стандард на ра-
ботните ЧУЃС и граѓаните: 

- с л е к у в а њ е т о на дејството на предложени-
те промени на цените на одделни произ-води и ус-
луги прт реалниот стандард на работните луѓе и 
на градните во целост. 

10 Начинот на применувањето на критериуми-
те но нивната целокупниот, односно меѓусебна за-
висност и влијанието на одделни критериум" 
формирањето на цените непосредно ги уредм ат 
учесниците при формирањето на цените, во сог-
ласност со Законот и со ова зшатство. 

17. Учесниците при формирањето на цените со 
примена на критериумите за формирање на цените 
на прочт,одите и услугите ги согледуваат и целите 
и задачите утврдени во општествените планови на 
општаетпеио-политичките заедници и во актите за 
остварување па тие планови во одделна година ка-
ко и во актите за спроведување на политиката на 
це.нигс во одделна година. 

18. Промени на цените со примена на критери-
умите од Законот можат да се вршат во рокови кои, 
по правило, не можат да бидат покуси од шест ме-
сеци. 

19. Податоците и документацијата врз основа 
на кои се врши согледување, следење и примену-

. ван.е па критериумите од Законот се: 
- податоците со кои располагаат организации-

те на з 'ру;';еи труд; 
- податоците со кои располагаат стопанските 

комори и општите здруженија, како и заедниците 
за ргботите на цените; 

- податоците на Сојузниот завод за статисти-
ка за користен,ето на капацитетите во одделни деј -
ности: 

- пот;.топите од завршните сметки и од перио-
дичните пресметки на организациите на здружен 
труд и податоците на Службата на општественото 
книговодство: 

- податоците на Сојузната управа за царини и 
Народната банка на Југославија за извозните и 
увозните цени на однелни производи и услуги: 

- податоците за берзанскчте и инодомицилни-
те цени (!д соодветните публикации што можат да 
се користат при формирањето на цените за произ-
водите и услугите. " 

20. Ова упатство влегува во сила нападниот ден 
од ДГНЈПГ на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" 

Бр. 1606/1 
21 априп 1081 година 

Белград Претседател 
на Советот па Сојузна-
та заедница за рабо-

тите на цените, 
Или јаз Куртсши. 
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РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат 

— за извонредно залагање и самопрегорна 
работа врз лекувањето и негата на Претседателот 
на Републиката Јосип Броз Тито 

СО ОРДТЅН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
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Брецел, Антона проф. др Богдан, Кичић Михај-
ла проф. др Мио.љуб, Кошак Карела проф. др Мичо, 
Лалевић Брака проф. др Предраг, Махкота А т о н а 
проф. др Станислав, Поповић Марка проф. др Ђор-
ђе, Ристић Димитрија проф. др Јован; 

СО ОРДЕН НА. ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Челикиќ др Светислав, Dittrich Josipa dr Zvo-
nirnir, Дра гој ез ић Новака др Радосав Дренове^ 
доц. др Јоже, Фетин проф. др Јанез, Грбић Ђуре 
Дарјан, Грбић Ђуре Радојка, Грос Марјан, Храни-
ловић Даде др Дамир, Камбич Јосипа проф. др 
Винко, Крстић Николе доц. др Чедомир, Кг.сдер 
доц. др Раде, Лукач др Љубиша, Лугар Јосипа 
проф. др Саша, Muller dr Dušаn, Обпез проф. др 
Иво, Провц проф, др Тине, Радмиловић др Младен, 
Равник Јанеза проф', др Лудвиг, Станковић др Ми-
ломир, Стропник проф. др Злата, Видемшек доц. 
др Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО 
. СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Хостиик Мартин, ЛазиК Драгиша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бајић Михаила Мирјана, Беговић Ђорђа Сто-
јанка, Ђалић Мирјана, Чепан Вера, Габер Љиљана 
Иванишевић Јасенка, Ликар Павла, Мали Марија, 
З^мжнћ Вања, Новаковић Љил^ана, Скушек Мари-
на, Зулаи Марија-Мича, Живковић Станка. 

Бр. 88 
3 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатов?:!!, с. р. 
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