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БЕЛГРАД 

БРОЈ 72 ГОД XXXVI 

1100. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за 
пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ'', 
бр., 35/80), врз основа на согласноста на надлежни-
те републички и покраински -органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН 
СО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИТЕ СРЕБРЕНИ 
КОВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД СМРТТА 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП 

БРОЗ ТИТО 

1. Приходот остварен со продажба на пригод-
ните сребрени ковани пари што се издадени врз 
основа на Одлуката за издавање на пригодни сре-
брени ковани пари по повод смртта на Претседате-
лот на Републиката Јосип Броз Тито („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/80), по одбивањето на тро-
шоците за изработка и продажба, ќе се уплатува 
во корист на Титовиот фонд за школување на мла-
дите работници и работничките деца. 

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

Е п. бр, 671 
24 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

на крајот на текстот на описот на содржината на 
дејноста се додава нова реченица, која гласи: ,.Оп-
фатено е и протектирање на надворешни гуми за 
возила."; 

1101. 

Врз основа на член 3 Законот за Единстве-
ната класификација на дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/76), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА 

ДЕЈНОСТИТЕ 

1. Во Одлуката за Единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76 
и 62/77), во Единствената класификација на дејно-
стите, што претставува составен дел на таа одлука, 
се вршат следните измени и дополненија, и тоа: 

1) во областа 01 — Индустрија и рударство, во 
гранката Преработка на хемиски производи, под-
групата на дејноста: „011910 Производство, на леко-
ви и фармацевтски суровини" се менува и гласи: 
„011910 Производство на лекови и фармацевтски 
хемикалии". 
< Во гранката — Преработка на каучук, во под-

групата: „012901 Производство на гуми за возила'* 

2) областа 04 
гласи: 

Водостопанство се менува и 

„ОБЛАСТ 04 — ВОДОСТОПАНСТВО" 

0400 04000 Водостопанство 
040001 Искористување- и употреба на 

води 
Обезбедување и снабдување со 
вода за разни видови на иско-
ристување и употреба, освен 
дистрибуција во домаќинства и 
во друга широка потрошувачка 
Одржување на објекти и по-
стројки за искористување и 
употреба на води. 

- 040002 Заштита од штетно дејство на 
води 
Заштита од поплави и мраз 
Заштита од ерозија и уредува-
ње на порои 
Одводнување на земјиштето 
(земјоделско. шумско, патно, 
градежно и др.). 
Регулациони работи од помал 
обем на водотекови; уредување, 
обележување и одржување на 
на пловни патишта на реки, кат 
нали, езера и крајбрежно море; 
вадење на песок и чакал зара-
ди уредување на водниот ре-
жим. 
Одржување на објекти и пос-
тројки за заштита од штетно 
дејство на води; изработка на 
техничка документација, рекон-
струкција и изградба на пома-
ли објекти и постројки за заш-
тита од штетно дејство на води 

040003 Заштита на води од загадување 
Одводнување и пречистување на 
отпадни води, освен атмосфер-
ски води, води од населби и 
отпадни води од домаќинства. 
Преземање на отпадни води, во-
ди загадени со масло и други 
води од бродови и нивно пре-
чистување 
Отстранување на последици од 
хавариски загадувања на водни 
текови, езера, мориња и подзем-
ни води. 
Одржување на објекти и пос-
тројки за заштита на води од 
загадување.": 
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3) во областа 11 — Финансиски, технички и де-
ловни услуги, во гранката Банкарство, подгрупата 
на дејноста: „110101 Народни банки" се брише. Под-
групата на дејноста: „110103 Деловни банки" се ме-
нува и гласи: „110103 Основни банки". Подгрупата 
на дејноста: ,.110104 Други банки" се менува и гла-
си: ,,110104 Здружени банки". По подгрупата на деј-
носта: „110109 Други финансиски организации" се 
додава текст на описот на содржината на дејноста, 
кој гласи: „Специјализирани финансиски органи-
зации, поштенски штедилници, штеднокредитни за-
други и др."; 

4) во областа 14 — Општествено-политички за-
едници, самоуправни интересни заедници и опште-
ствено-политичке! организации, во гранката Органи 
на општествено-политичките заедници, по зборови-
те: „општествено-политичките" се додаваат зборо-
вите: „и месните". По групата и подрупата на деј-
ностите: „14015 и 140150 Општествен правобранител 
на самоуправувањето" се додава нова група и под-
група на дејноста, која гласи: „14016 140160 Народ-
ни банки", со текст на описот на содржината на деј-
носта: „Народна банка на Југославија, народни 
банки на републиките и нардни банки на автоном-
ните покраини". 

Во гранката — Здруженија на организациите на 
здружен труд. во групата на дејноста: ,.14031 Општи 
стопански здруженија", зборот: „стопански" се бри-
ше. Во подгрупата на дејноста: „140312 Други оп-
шти стопански здруженија" зборот: „стопански" се 
брише, а текстот на описот на содржината на деј-
носта се менува и гласи:. „Заедници настанати со 
задолжително здружување на организациите на 
здружен труд БО стопански И вонстопански дејнос-
ти. Задружни сојузи и други општи здруженија". 
Во подгрупата на дејноста: „140320 Посебни сто-
пански здруженија" зборот: „стопански" се брише, 
а текстот на описот на содржината на дејноста се 
менува и гласи: „Деловни заедници, заедници на 
здружен труд и сојузи настанати со здружувале 
на организациите на здружен труд во стопанските 
и воистопанските дејности". 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Е. п. бр. 672 
24 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот дев 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 673 
24 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

1183. 

Врз основа на член 72 став 2 од Законот за де-
визното работење и за кредитните односи со стран-
ство (..Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВА-
ТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на федерацијата 
и за потребите на остварувањето на правата и дол-
жностите на федерацијата за 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/80) во точка 1 во одред-
бата под 1, бројот: „2.675,821.552" се заменува со 
бројот: ..2.655,206.052". 

Во одредбата под 2 бројот: „16.013,205.719" се 
заменува со бројот: „16.023,821.219". 

2. Во Распоредот на девизите за 1980 година, 
што е составен дел на Одлуката за распоредување 
на девизите утврдени за потребите на органите на 
федерацијата и за потребите на остварувањето на 
правата и должностите на федерацијата за 1930 
година, редните бр. 15, 16, 17, 48 и 68 се менуваат и 
гласат: 

,Д5 ̂ Сојузен секретари-
јат за надворешни 
работи 
Неетоковни плаќања: 
— службени патувања 24Д43.000 
— претставништва 1.473,395:700 
— котизаци« 61.522.300 
— други плаќања 6,996.000 

1102.. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за оп-
штествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕ-
НИ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕ-

НИЈАТА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат средства за заштита на растенијата можат 
постојните продажни цени на сите средства за за-
штита на растенијата, освен на синиот камен, да 
ги зголемат до 22*/о. 

Цените на средствата за заштита на растени-
јата формирани според одредбата на став 1 од оваа 
точка се сметаат како затечени продажни цени и 
можат да се менуваат во согласност со прописите. 

Стоковни плаќања 
1.566,057.000 

8,000.000 

Вкупно 1.574,057.000 
16. Сојузен секретаријат 

за народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
—- службени патувања 6,225.000 
— претставништва. 77,900.000 
— котизации 350.000 
— лекување во 

странство 5.140.000 
— специ ја лиз ацин 12,433.000 
— други плаќања 1,564.000 

Стоковни плаќања 

103,612.000 

15.076,191.885 

Вкупно 15.179,803.885 

17. Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 5Д92.500 
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— котизации 2,324.000 
— специ јализации 250.000 
— други плаќања 50,825.000 58,591.500 

»СТОКОВНИ плаќања 97,811.000 

Вкупно 156.402.500 

48. Сервис за давање ус-
луги за потребите на 
репрезентација на 
сојузните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 
СТОКОВНИ плаќања 

1,158.000 
8,856 ООО 10.014.000 

24,482.615 

Вкупно 34,496.615 

68. Служба на опште-
ственото книговод-
ство на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 
Стоковни плаќања 

501 ООО 
201.000 

2,140 ООО 
4,036.000 6,878 ООО 

218,508 ООО 

Вукопно 225,386 ООО" 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот дел 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 674 
29 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е р. 

1104. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 63/80), врз основа на согласноста од над-
лежните републички и покраински органи, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ-
ВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМ-
НУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 

УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
СУРОВИНИ 

1 Во Одлуката за намалување на посебната да-
вачка за израмнување на даночното оптоварување 
на увезените стоки за определени суровини („Служ-
бен лист на СФРЈ'', бр. 36/80) во точка 1 по зборо-
вите: „број 27.01 /2&" се додаваат запирка и зборо-
вите. „и кокс металуршки со гранулација над 40 до 
80 mm од тарифниот број 27.04/1-1в\ 

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот деи 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". • ' * 

Е. п бр. 675 
29 декември 1980 година 

- Белград 
Сојузен извршен созет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

1105. 

Врз основа на Члер 59 став" 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ",- бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ JLA ЅТАМРА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „La Stampa4 број 270 од 5 
декември 1980 година, што излегува на италијански 
јазик во Торино, Италија. 

Бр. 650-1-12/572 
18 декември 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар за внатрешни 
работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

пов . 
Врз основа на член В став член 7 став 3 и 

член 8 став 5 од Законот за единствената класифи-
кација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/76), директорот на Сојузниот завод -за статистика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ПО ДЕЈНОСТИТЕ , 

Член 1 
Во Правилникот за распоредување на органи-

зациите и заедниците по дејностите („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/76, 61/77 и 5/78) во член 9 став 2 
зборовите: „од областа на стопанството" се бришат/ 

Член Z 
Член 14 се менува и гласи: 
„Работната заедница што врши 'административ-

но-стручни, помошни и на нив слични работи во 
земјоделска или во друга задруга, в о деловна заед-
ница, во б^ика. во заедница за осигурување на имот 
и лица, во самоуправна интересна заедница, во 
стопанска комора, или во друга самоуправна орга-
низација и заедница, односно во здружение, во оп-
штестЕено-политичка организација или во општес-
твена организација, во здружение на граѓани, во 
орган на оиштествено-политичка заедница или во 
месна заедница, се распоредува по дејностите спо-
ред мерилата по -кои се распоредуваат и работните 
заедници што тие работи ги вршат за потребите на 
организациите на здружен труд." 

Член 3 ' 
Во член 18 точка 1 се менува.и гласи: 
,,1) основните .организации, на здружен труд, 

работните ' организации, сложените организации на 
здружен труд, договорни организации на здружен 
труд. работните заедници, банките, заедниците за 
осигурување на имот и лица и другите,финансиски 
организации, општите здруженија и други форми 
на здружување на организации на здружен труд, 
земјоделските задруги и други Форми на здружу-
вање на земјоделците, другите задруги, сам9угтрав-
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ните интересни заедници, органите ц организациите 
на општествено-политичките заедници, редовните 
Судови, самоуправните судови, јавното обвинител-
ство, јавното правобранителство, општественото 
правобранителство на самоуправувањето, Служ-
бата на општественото книговодство, Народната 
банка на Југославија, народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации, месните заедници, здружението 
на граѓаните и други организации и заедници,". 

Член 4 
Во упатството за полнување на Образецот 

РОЈ-1, КОЈ е составен дел на Правилникот за рас-
поредување на организациите и заедниците по деј-
ностите, во текстот: , Пополнување на Образецот 
РОЈ-1 — Пријава за организацијата — заедницата", 
во Став 3 во точка 6 став 1 зборовите: „40 Заедница 
на организациите на здружен труд", се бришат, 
по зборовите: 60 Самоуправна интересна заедни-
ца '̂ се додаваат зборовите: ,,61 Основна заедница 
или единица на самоуправната интересна заедница" 
и ,.62 Работна заедница која врши работи за повеќе 
самоуправни интересни заедници или основни за-
едници", а по зборовите: „73 Орган па десната за-
едница" се додаваат зборовите* ,.74 Работна заед-
ница која врши работи за повеќе месни заедници". 

Член 5 
Овој правилник влегува во' сила на 1 јануари 

1981 година. 

Бр. 840-4899 
25 декември 1980 година 

Белград. 
Директор 

на Сојузниот завод за 
статистика, 

Ибрахим Л&тифиќ, е р. 

1107. 
Врз основа на член' 17 и на член бб став 1 точка 

14 од Законот за народната банка Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) и на точка 7 
од Одлуката за остварување на целите и задачите 
на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), Советот 
на гувернерите донесува 

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

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 2 1 / 7 7 , 4 8 / 7 8 , 1 4 / 7 9 , 
3 6 / 7 9 , 4 8 / 7 9 , 5 5 / 7 9 . 5 9 / 7 9 . 6 6 / 7 9 , 8 / 8 0 . 1 2 / 8 0 , 1 8 / 8 0 
3 8 8 0 , 4 0 / 8 0 , 4 3 / 8 0 , 5 1 / 8 0 и 5 Ѕ / 8 0 ) во точка 2 став 1 
во одредбата под 1 зборовите: „по стапка од 1 5 , 5 ° / V * 
се заменуваат со зборовите: ..по стапка од 1 3 , 7 ° / о " . 

2. Стапката на задолжителната резерва ќе се 
намали и тоа* 

1) почнувајќи од 26 декември 1980 година — на 
стапката од 1 4 , 3 % , а според состојбата на средства- \ 
та на 30 ноември 1980 година; 

2) почнувајќи од 20 јануари 1981 година — на 
стапката од 1 3 , 7 ° / о . а според состојбата на средства-
та на 31 декември 1980 година; 

3 Намалувањето на стапката на задолжителна-
та резерва се врши заради давање поддршка на 
банките за уплатување на средства во корист на 
Буџетот на федерацијата во смисла на Законот за 

утврдување на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на федерацијата за 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79, 35/80 и 71/80). 

4. Банката ќе изврши корекција на пресметката 
на задолжителната резерва според состојбата на 
средствата на 30 ноември 1980 година и разликата 
добиена со примена на стапката од 14,3% на 26 де-
кември 1980 година ќе ја пренесе на својата жиро-
-сметка. \ 

Пресметката на задолжителната резерва според 
состојбата на средствата на 31 декември 1980, годи-
на, банката ќе ја состави на начинот и во рокот 
што се предвидени во точка 5 на Одлуката за за-
должителната резерва на банките кај Народната 
банка на Југославија. 

Корекција на пресметката од став 2 на оваа точка 
банките ќе извршат на 20 јануари 1981 година и 
разликата добиена со примена на стапката од 13,7°/о 
ќе ја принесат на својата жиро-сметка. 

5 Оваа одлука влегува во сипа наредниот ден 
од денот на објавувањето во Службен лист ма 
СФРЈ", а ќе се применува од 26 декември 1980 го-
дина-

О бр. 79 
26 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југос тп а, 

д-р Ксенте F лев, е- р-

1108. 

Врз основа на член 28 став 2 и член бб став 1 
-точка 3 од Законот за Народната банка на Југосла-
вита и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и на народните 
банки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАН-
КИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА 

1. Во Одлуката за структурата на пласманите 
на банките,и на другите финансиски организации 
според роковите на втасаноста („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/76, 26/77 и 43/80) во точка 2 став 1 
зборовите: „кредити за обртни средства" се заме-
нуваат со зборот: „пласмани", а по зборовите: 
„тие кредити" се додава запирка и зборовите: „ка-
ко и обврзниците издадени во смисла на Законот 
за утврдување на обемот на Буџетот на федераци-
јата за 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79, 35/80 и 71/80), односно уплатените аконтации 
за тие обврзници". 

2. Одредбите на оваа одлука ќе се, применуваат 
од 26 декември 1980 година 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 80 
29 декември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, p.p. 
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1109. 

Врз основа на чл. 16, 19 до'25 и член бб став 1 
точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите од 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на за-
едничките основи на кредитната политика во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТ-

НАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
монетрано-кредитната политика во 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80, 34/80, 43/80, 
44/80, 55/80 и 70 '80) во точка 16 по став 2 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„По ицклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, роковите за враќање на кредитите од при-
марната емисија за извоз на други стоки можат да 
бидат и подолги од 6 месеци, но не подолги од 24 
месеци, под услов тој извоз да се врши по посебни 
аранжмани врз основа на заклучок на Сојузниот 
извршен совет " 

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

О бр. 81 
29 декември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Косите Богоев, е р 

1110. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 
16 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и на народните банки 1 на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр 49/76), во согласност со точка 2 од Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1980 година („Службен лист 
на СФРЈ' , бр 67/79), Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 

31 ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА 

1 Во Одлуката за усогласување на обемот и 
динамиката на порастот на пласманите на банките 
во периодот од 1 октомври до 31 декември 1980 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/80 и 58/80) 
во точка 1 став 3 зборовите: „18% во октомври. 20% 
во ноември" се замнуваат со зборовите: „20?/о во 
октомври и ноември". 

2. Во точка 2 став 2 во одредбава под 6 на кра-
јот, точката се заменува со точка и запирка и по-
тоа се додава нова одредба под 7,- која гласи: 

„7) уплатата на аконтација по основ на обврска-
та на банката во 1980 година за упис на обврзници-
те на федерацијата по основ на Законот за утврду-
вање на вкупниот обем на расходите на Буџетот 
на федерацијата за 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79, 35/80 и 71/80) " 

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ \ - * . " 

О. бр, 82 • - ; 

29 декември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Насодната банка на 

Југославија, 
д-р Косите Богоев, е. р. 

111L 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 контоола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на организациите на здружен труд што се занима-
ваат со производство, откуп и обработка на тутун и 
претставниците на организациите на здружен труд 
што се занимаваат со преработка на T V T V H склучу-
ваат -

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

МЕНТИРАН ТУТУН 

1 Претставниците на организациите на здру-
жен труд што се занимаваат со производство, от-
куп и обработка на тутун и претставниците на орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
преработка на тутун на 31 октомври 1980 година % 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за ферментиран тутун, со тоа што 
своите затечени продажни цени можат да ги зголе-
мат во просек до 12,1%, така што највисоките про-
дажни цени за ферментиран тутун по сорти и кла-
си да ргзнесуваат, и тоа: 
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2. За мешаница од повисока класа (уник) це-
ната на таков уник се утврдува со пондери раше на 
количините со цените на класите од точка 1 на 
оваа спогодба, што се застапени во уникот. 

3. Цените од точка 1 на оваа спогодба можат 
да се зголемат до 8% за стрипсиран тутун со ребро, 
а за стрипсиран тутун — стрипс без ребро до 20%. 

4. Цените од тон. 1 до 3 на оваа спогодба се 
подразбираат франко натоварио станица на прода-
вачот, односно франко магацин — склад на прода-
вачот, при испорака со камион, при постојните 
услови на продажбата. 

5. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 73 од 29 декември 
1980 година. 

6. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот на влегувањето 
во сила на прописите за формирање иа цените за 
цигари. 

Потписници на Спогодбата: 68 организации на 
здружен труд што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун и 16 органи-
зации на здружен труд што се занимаваат са 
преработка па тутун. 
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Ш 2 . 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена 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) и со точка 2 од 
Одлуката за продажните цени за суров тутун од 
родот на 1981 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/80), организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство, откуп и обработка на 
тутун, на 31 октомври 1980 година, склучија 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ СКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕПИ 
ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1981 ГОДИНА, 

ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ НА ТУТУН 

1 Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со производство, откуп и обработка на 
тутун со оваа спогодба ги определуваат продажни-
те цени за суров тутун од родот на 1981 година, по 
одделни сорти и класи на тутун. 

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни ту-
тунот од родот на 1981 година, по одделни сорти и 
клари да го откупуваат од организациите на здру-
жен труд што произведуваат тутун, сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители, како и од индивидуални производители, 
по цените и тоа: 

Сорта на тутун Класа на тутун Дин/kg 

1 2 3 

„ЈАКА" и „ДЕБЕЛ" 
1. ароматичен 215,00 
2. »» 185,00 
За. » 159,00 
36. »» 135 00 
4а. 107,00 
46. 79,00 
5. „ 45 00 
е. » 30,00 
1. дополнителен 91,00 
2. » 79,00 
3. »9 61,00 
4. 40,00 
5. »» 25,00 
6. »» 23,00 

мувлосан 20,00 

„ПРИЛЕП" 1. ароматичен 190,00 
2. » 164,00 
За. » 135,00 
36. н 107,00 

„ 4а. if 83,00 
46. а 52,00 
5. 1» 40,00 
6. >» 30,00 
1. дополнителен 83,00 
2. »» 70,00 
3. »> 60,00 
4. п 40,00 
5. 9t 25,00 
в. >» 23,00 

мувлосан 20,00 

1 2 3 

„ОТЉА" -

1. 
2. 
За. 
36. 

101,00 
91,00 
81,00 
68,00 

4а. 58,00 
46. 48,00 
5а. 40,00 
56. 32,00 
6 27,00 

мувлосан 20,00 

„ХЕРЦЕГОВАЧКИ 
РАВЊАК" 

1 

1а. 115,00 
16. 105,00 
2а, 93,00 
26. 82,00 
За. 72,00 
36. 65,50 
4а̂  51,00 
46. 43,00 
5а - 36,00 
56 31,00 
6. 23,00 

мувлосан 14,00 

„БОСАНСКИ , 
РАВЊАК" 

1. 71,00 
2. 65,00 

f 3. 59,00 
4. 48,00 
5. 
6. 

27,00 
14,00 

мувлосан 7,50 

„БАИНА БАШТА" 

1. 92,00 
2. 81,00 
3. 70,00 
4 55.00 
5. 40 00 
6. 20,00 

мувлосан 14,30 

„ДРИНА" 

1. 74,00 
-2. 66,00 
3. 57.00 
4. 44,00 
5 / 29 60 
6. 18,90 

мувлосан 12,00 
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4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7749 од 30 декември 
1980 година. 

5. Цените од оваа спогодба ќе се применуваат 
при откупот на суров тутун од родот. на 1981 го-
дина. 

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

Учесници на оваа Спогодба; 68 организации на 
здружен трз^д што се занимаваат со производ-
ство, откуп и обработка на тутун во Југославија 

Цените од став 1 на оваа точка се псд] избираат 
франко магацин на купувачот. 

3. За тутун во бали (чекии) што претставува 
мешаница на две соседни класи на тутун, важи 
продажната цена за суров тутун од точка 2 на оваа 
спогодба за пониска класа на тутун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница ка 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средна 
класа и за таков тутун важи продажната цена. за 
суров тутун предвидена за класа пониска од утвр-
дената средна класа. 

За тутун во низи важат продажните цени за 
суров тутун што до 15°/о се пониски од цените опре-
делени во точка 2 на оваа спогодба за истата сорта 
и класа на тутун. 

За прекумерно влажен тутун, чија невообичае-
на влажност се утврдува со вештачење, важи про-
дажната цена за суров тутун предвидена за непо-
средно пониска класа, а за тутун од најниска класа 
важат продажните цени за суров тутун предвиде-
ни за мувлосан тутун. 

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се пре-
земаат без надомест. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена со 
вештачење, се одбива од тежината на тутунот. 

1113. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 иа СФРЈ", бр. 1/80-и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ НА РУБЕЛИНА, МАШИНИ 
ЗА МИЕЊЕ НА САДОВИ, МАШИНИ ЗА СУШЕ-
ЊЕ, МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 30 маЈ 1980 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена .на 
затечените цени за машини за перење на рубелина, 
машини за миење на садови, машини за сушење, 
машини за пеглање и за нивни резервни делови, со 
тоа што производител ските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 

^ зголемат, и тоа за: 

1) машини за перење на рубелина до 12% 
2) машини за миење на садови до 12°/о 
3) машини за сушење до 12°/о 
4) машини за пеглање до 12% 
5) резервни делови, до 18°/о 

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 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 
условите што се предвидени во Спогодбата. ѕ 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4777 од 30, декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де$ 
од денот на објавувањето во .»Службен ЛЈ̂ ст на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: Гореле" 
Белење, ,.Обод" — Цетиње и ЕИ — Ниш. 
Претставници на купуЕачите^потрошувачг/: ° 56 
купувачи-потрошувачи, потписници. на ' Спогод-
бата. 
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1114. 

Воз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДОПИ ЗА ЛА-
ДИЛНИК И ЗАМРЗНУВАЈ И ЗА НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и претс-
тавниците на потрошувачите, рѓа 30 маЈ 1930 година, 
склучија и потпишаа Спогодбаа за промена на зате-
чените цени за ладилници и замрзнувачи и за нив-
ни резервни делови, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени. при постојните услови на 
продажбата да ги зголемат, и тоа: 

1) за ладилници и замрзнуЕачи до 10°/о 
2) за резервни делови ' до 18% 
Во цените од став 1 на оваа точка учеството 

за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
декз 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. 4776 од 30 декември 
19Ѕ0 година. 

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

Претставници на производителите: „Годење" — 
Белење, ,.Раде Кончар" — Загреб, ЛТХ — 
Шкоф] а Лока и „Обод" — Цетиње. 
Претставници ,на купувачите-потрошувачи: 56 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

1115. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ. ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ШПОРЕТИ 

И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за електрични, гасни и комбини-
рани шпорети и нивни резервни делови, со тоа што 

производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа 
за: 

1) електрични, гасни и комбинирани 
шкорети до 13% 

2) резервни делови 4 до 20% 
Во цените од став 1 на оваа, точка учеството 

за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4760 од 30 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „Горење" — 
Белење, „Раде Кончар" — Загреб, „ЕИ—Милан 
Благојевиќ" — Смедерево, , Искра" — Љубл>а-
на, „Слобода" — Ча^ак и „Делиград" — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 56 
купува чи-потрошува чи потписници на Спогод-
бата. 

1116. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ4, 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 СХ>РЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАС-
НИ ПЕЧКИ И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

• 
1 Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите, на 30 мај 1980 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за гасни печки и за нивни резер-
вни .делови, со тоа што произзодителските органи-
зации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) гасни печки 4 до 13°/о 
2) резервни делови - ' до 20% 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во спогодбата 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4778 од 29 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставници на производителите: „Алфа" — 
Врање, „Инекс" — „Лифам" — Стара Пазова, 
^Искра" — Шкоф ја Лока, Иком — Загреб и 
,Дз<&ваоница" — Славонска Пожега. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 
ку^пувачи-потрошувачи, потписници на Спогод-
б а а. 

1117 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 СФРЈ4', бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
Па произвбдителите и- претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ БОЈЛЕРИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 30 маЈ 1980 годи-
на, ек лу ЧИЈ а и потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за-електрични бојлери и нивни ре-
зервни делови, со тоа 111то производителските орга-
низации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услрви на продаж-^ 
бата. да ги Зголемат, и тоа за: 

1) електрични бојлери до 12% 
'2) резервни делови до 20% 
Вз цените од став 1 на оваа точка учеството 

за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во спогодбата 
, - На обаа спогодба даде согласност Сојузниот 

|завсд за цени, со решение бр. 4780 од 30 декември 
198$ година. 

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

Претставници на производителите: ,.Горење-Ти-
ки" — Љубљана, „Кончар" — Загреб, „Енерго-
инвест—Мебош" — Бос. Шамац, „Сутјеска" — 
Београд, „Магнохром" — Краљево, „Делиград" 
— Ниш и , Емо" — Цеље. 
Претставници па купувачите-потрошувачи: 56 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1118. 

Врз " основа Па член 22 од Законот за општес-
твена 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 опшгествената контрола на цените (.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
СЛЕНИ НАФТА-ПЕЧКИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

„. , Е иштите на производителите и прет-
потрошувачите, на 30 мат 1980 годи-

на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за маслени нафта-печки и нившх 
резервни делови, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните. ,у<:лови^ на 
продажбата, да ги зголемат, и;тоа''за:* 

1) маслени нафта-печки до> 1'3%; 
2) резервни делови - До. 20%. 
Во цените од став 1 на оваа чгочка учеството 

за покритие Па трошоците на прометот и другите 
'услови на продажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сотузниот 
завод за цени, со решение бр. ^4779 од 29 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „АЛФА" — 
Врање, „Препород" — Пожаревац- и „ЕМО" 
Цеље. 
Претставници на купувачите-потррф^ачиГ 36 
купувачи-потрошуЕачи потписници на; Спогод-
бата. 

1119. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 
лис^ на СФРЈ", бр, 1/80 и 38/80), - претставниците 
на производителите и претставниците ца^ потрошу-, 
вачите склучуваат 

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

ТРИЧНИ ГРЕЈНИ ТЕДА 

1. Претставниците на производител иге и прет-
ставниците на потрошувачите, на 24 април 1930 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена- на 
затечените цени за електрични греј ни тела, со »ѓоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат во 
просек до 17,5%, а според Ценовникот што е- соста-
вен дел на Спогодбата, со тоа што најголемото зго-
лемување да изнесува 20%. 

Во ценете од став 1 на оваак точка ѓ .учеството 
за покритие на трошоците на прометот и\другите 
услови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

2. Учесниците на ов^а спогодба> се .обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените "и, под 
условите што се предвидени ва спогодбата; 

3. Ца оваа спогодба даде спгргс&аст * СОЈУЗНИОТ 
завод за цени, со решение бр 3%56 од 30чдеќш^ри 
1980 година. * 

4. Оваа спогодба влегува - во/ си#а ^наредниот 
ден од денот на објавувањето во ̂ „Службен листана. 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: ЕТА 
ркно, „Раде Кончар" — Загреб I* , г^гнбхром ш 

— Краљево. 
Претставници на купувбчите-по^рошува^и: 
купувачи-потрошувачи 4а:: ХЗого^* РЈ а гр а . ̂  
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1120. 

Врз основа на член 22 с^ законот за олштес--
твена контрола на цените \ .Службен лист на ' 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), |зо врска ео 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА АЛАТ-
КИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ II ЗА 

НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 ноември 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за. промена 
на затечените цени за златни машини за обработка 
на метал и за нивниот прибор и резервни делови, 
со тоа што производитслските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постоц-ште услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 15°/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани во апсолутни 
и з н о с и , согласно со прописите. 

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

1 3. На оваа спогодба даде согласност СОЈУЗНИОТ 
завод за цепи, со решение бр. 9066 од .29 декември, 
1930 година/ 

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

Претставници на производителите4: ».Првомај-
ска" — Загреб,' ,Иво Лола Рибар" — Железник, 
„Потиме" — Ада, .Ливница железа и темпера" 
— Кикинда „Јелшинград" — Бања Лука, „По-
беда" — Нови Сад, „Материца*^—1 Бачка Па-
ланка, Металски завод „Тито" V- СкопЈе, „Ме-
талац" — Чаковец, „Искра—Аутоматика" — 
Љубљана, Машинска индустрија Ниш — Ниш, 
„Далмастро]" — Сплит. Тигар" ООУР „Сарлах" 
— Пирот. САС — Задар, Железара „Равне" — 
Равне. „Метал-Прогрес" — Зрењанин, „Крушик" 
— Валево, „Метална" — Марибор. „Стандард" — 
Осиек, УНИС—Претгс—Вогошќе, Титови заво-
ди „Литострој" — Љубљана. РО ЕМАП—Зас-
тава, ООУР „Машине" — Крагуевац и „Стројо-
текс", ООУР „Стротеви и уреѓаји" — Вараждин. 
Претставници на купуаачите-потрошувачи: 70 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1121. 

Врз основа на чл^н 22 од Законот за општес-
твена контрола' на цепи ге (.Службен лист на 
СГ1'РЛ', бр 25/72 и 35/72), во воскч со член 101 став 
2 ед Законот за обновите на системот ра цените и 
за општествената контрола "на ценете " ( Службен 
лг'ст на СФРЈ" бр. 1/80 и 38/80) претставни пите 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

е И О Г О Д Б А 
ЗА KPOMFIIA НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПО-

ЛНЕТИ ЛЕИ СО НИСКА ГУСТИНА 
1. Пг с^тавнишате на иге ̂ 'водителите и прет-

ставнициве на потрошувачите на 11 септември 1980 

година склучија и потпишаа; Спогодба за промена 
на затечените цепи за: пд л исилен со ниска густина, 
со тоа што и'р е 11 ЗвоЈгпт е л ските организации на 
здружен тггуд можат своите залечени продажни це-
ни при постаните -услови на продажбата, а во со-
гласност со Одлуката за максим up а ње на учество-
то за покр;;т:-е на тј-отиснуте на прометот; (, Служ-
бен лист га С Ф Р Ј " , бр. 67/79).'да. ги зголемат така 
што najвисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за" 

Полнеа плен со писка густина: 

Дин/kg 
t) ф;1л::ски тип 36,40 
2) тт п UV с-^Тп:! 41 40 
3) тип за цевки- 36.4Q 

"4) тип за каптира^-' 32 8Cf 
5) тип за дување 34,80 

Ч " 

6) тип за млеко 35,90 
7) тип за брзгање 32.90 
8) тип за кабли 39.60 
За обоените типови на полнетилен со^ ниска 

густина се додаваат 4,50 динари по еден4 килограм.f 

2. Учесниците на ОЕаа^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. 6634 од 24 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува' во сила наредниот ден 
од денот на сбтавувањето во t „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: ХИП .— 
Панчево и ИНА-ОКИ —< Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 57 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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Полиетилен со висока густина: 

1) филмски тип 
2) тип за цевки 
3) тип за дуваше 
4) тип за брзгање 

Дин/t 
47.725 
50.100 
45 525 
43 390 

За бо]осани типови на полиетилен со висока 
густина Се додаваат 4,50 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6634 од 24 декември 
1980 го цина. 

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

Претставник- на производителот: ХИП — Пан-
чево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 
купзтвачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1123. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачи'^ склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА НА-
МЕТАНИ СТАТИЧНИ, ФОЛИСКИ И Х А Р Т И Ј И 
КОНДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 1* F7IEK-

ТРИЧНИ УРЕДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 21 април 1980 го-
дина, склучил и потпишаа Спогодба за прохмена на 
затечените цени за намотани, статични, фолиски и 
хартиени кондензатори за електронски и електри-
чни уреди, со ioa што производител ските органи-
зации на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата да ги зголемат во просек до 12°/о со тоа 
што најголемото зголемување да изнесува 25°/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови на поодажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3275 од 30 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „Искра" 
Семич и ЕИ, „Авала" — Белград. 
Претставници на купувачите-потротиувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1124. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 опште ст вената контрола на цените (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на пооизводгтелите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ПЕНИ ЗА АПА-
РАТИ СО НИЗОК НАПОН И НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 март 1980 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за апарати со низок напон и нивни 
резервни делови, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) апарати со низок напон до 15%; 
2) резервни делови 4 до 22Vo. 
"Во цените од став 1 на оваа точка учеството 

за покритие на трошоците на прометот и другите 
услоЕи на продажбата се содржани 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 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3 На оваа споголба дале согласност Сојузниот 
завод за нени, со решение бр. 2540 од 30 декември 
1980 година. 

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 купу вапите-потрошувачи: 17 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1125. 
Врз основа на член 22 од Законот за општес-

твена котрола 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

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

СИЧНА ГРОМОБРАНСКА ОПРЕМА 

1 Претставниците на .производителите и прет-
ставниците на протрошувачите, на 14 мај 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за класична громобранска опрема, 
со тоа што производителските организации на 
здрулѕен труд можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат во просек до 48о/о, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата. 
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Во цените од став 1 ка оваа точка учеството 
Ѕа покритие ка трошоците на прометот и другите 
услови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

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 предвид они во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5409 од 30 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „Блинд" — 
Вашево, „Електрсссилек" — Осиек, „Мевлум" 
— Нови Сад, . Емпа" — Алексинац и „Металин-
вест" — Мионица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 
купуЕачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

112®. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТА-
БИЛНИ ДШЕЛ-АГРЕГАТИ СО АВТОМАТСКО 

ВПУШТАЊЕ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 25 април 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стабилни дизел-агрегати со ав -
томатско впуштање, со тоа што производѕдтелските 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 20°/о. 

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

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзува vr 
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 ОЕсЈа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3771 од 30 декември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: „Раде Кончар" 
— Заграб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
ба! а. 

М 2 7 . 

. Врз 'основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на - цените' („Службен лист на 
СФРЈ^. бр. 25/72 « 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за срповите на системот на цените и 
за општествената контрола на . цените („Службен 
л>;ст ка СФРЈ", бр.. 1/80 и 38/80), претставниците 
на п р , о д д е л и т е :: претставниците на потрошу-
вачите е глучураат 

С Е Н Т О Д В А 
ЗА ПРОКАПА МА ЗАТЕЧЕНИТЕ 1ДЕ5Ш В \ 

КР АОТЛ АЈГНЕР-11 АР ТК! ЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 октомври 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на крафтлајнер-хартија, со тоа 
што производителите организации на здоужен 
труд можат своите затечени продажни цени,* при 
условите на продажбата што се утврдени во Спо-
годбата, да ги зголемат така што највисоката про-
дажна цена за крафтлајкер-харткја- да изнесува 

* 19.950 динари за еден тон. 
2. Учесниците на ОЕаа спогодба, се4 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 ОЕаа спогодба даде спгласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 8125 од 30 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите , Симо Ди-
миќ" — Плашки и „Натрон" — Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1123. 

Врз основа па член 22 од Законот за. опште-
ствена- 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. 1/8Q и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошувачи-
те склучуваат 

С П О Г О Д Б А . 
ЗА ПРОГОНА ИА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦШОД ЗА 

ПОЛИЕСТЕРСКО ВЛАКНО , , М А К Л Е Р 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 6 октомври 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиестерско влакно „мак-
лен" со тоа што производителската организација на 
здружен труд може своите затечени продажни це-
ни, при постојните условнана продажбата, а во со-
гласност со Одлуката за максимирање на учество-
то за покритие на трошоците на прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 67/79). да ти зголеми до 12%. 

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

3. На "оваа спогодба доге согласност С о б н и о т 
завод за пени, со решение бр. 7259 од 22 декември 
1980 година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Хемтекс" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

1129. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

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

ЛИУРЕТАНСКИ ПЕНИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 7 декември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пблиуретански пени, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, а во согласност 
со Одлуката за максимирање на учеството за по-
критие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

- Дин'kg 
1) полиуретански блог 50,70 
2) полиуретанска плоча 57,35 
3) снегулки 28,70 
За другите типови на полиуретански пени це-

ните се според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 

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. 8265 од 25 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: 3 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 30 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1129-1. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена 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 
производителот и претставниците на потрошувачи-
те склучуваат 

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

НОЛИОЛ „ДАЛТОЦЕЛ" F 4801 
1. Претставникот на производителот и в прет-

ставниците на потрошувачите на 21 ноември 1979 

година е ? учи ја и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиол „Далтоцел" F 4801, ср 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продожбата, а во согла-
сност со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79V, да ги зголеми така што 
највисоката продажна цена за полиол „Далтоцел" 
F 4801 да изнесува 28,50 динари за еден килограм. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
продаваат односно купуваат по цената и под усло-
вите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба дале согласност СОЈУЗНИОТ 
завод за цени, со решение бр. 8264 од 25 декември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: СОДАСО ХАК 
I — Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата 

1129-2. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 производителот и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
3\ ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НОР-
МАЛНИ PI ВИСОКОМОДИФИКУВАНИ ТИПОВИ 

НА ПОЛИСТИРЕН 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 октомври 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за нормални и високомодификува-
ни типови на подистирен, со тоа што производител-
и т е организации на здружен труд можат своите 
затечени продажни цени, при посто] мите услови на 
продажбата, а во согласност со Одлуката за макси-
мирање на учеството за покритие на трошоците на 
прометот (,Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), да 
ги зголеми така што највисоките продажни цени 
за нормални и високомодификувани типови на по-
лнетион да изнесуваат, и тоа за: 

Дин'kg 
1) тип 686 Е и 678 Е 38,20 
2) тип 457 и 485 41,30 

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

3 На оваа спогодба дале согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 7020 од 24 декември 
1980 година, * 

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

Претставник на производителот: ДОКИ —• 
Творница полистирена — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 54 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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1129-3. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист На 
СФРЈ", бр. 25/72 И 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите нк системот на цените и 
за општествената контрола на цените (, Службен 
лист на СФРЈ", бр.* 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошувачи-
те склучуваат 

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

ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 октомври 1930 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за експандиран полистирен, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, а во соглас-
ност со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен 
лист. на СФРЈ", бр 67/79), да ги зголеми така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) о кир ол Е-3 41,50 
2) окирол Е-3 Ѕ 46,80 

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. 7020 од 24 декември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: ОКИ — За-
греб. 
Претставници на купувачите-поТрошувачи: 10 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1129-4. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена 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 
производителот и претставниците на потрошувачи-
те склучуваат 

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

НЕЗИУМ МЕТАЛ 
• 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на . 4 ноември 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
ва затечените цени за магнезиум метал, со тоа што 
производител ек ата организација на здружен труд 
може своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголеми така што 
највисоката продажна цена за магнезиум метал да 
изнесува 94.722 динари 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 решението бр 8998 од 23 декември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: „Магнохром" 
Кралево, ООУР фабрика магнезиума — Боље-

. вац на Ибру. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Творница лаких метала „Борис Кидрич" — 
Шибеник, Товарна глинице ин алуминија „Бо-
рис Кидрич" — Кидричево, Комбинат алумини-
јума — Титоград, Импол — Словенска Бистри-
ца, РМХК „Трепча" РО Рафинерија олова — 
Косовска Митровица, Ваљаоница бакра и алу-
миниума „Слободан Пенезиќ Крцун" —- Севој-
но, „Гуро Салај" — Ниш и „Алумина" — Ско-
пје. 

1129-5. 

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАПАВОСТ НА 

ПОВРШИНИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за рапавост на површини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 61/80) член 4 се брише 

Член 2 
ОВОЈ правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр, 31-15846/2 
24 декември 1980 година 4 t 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. p. 

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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 
За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-

ворешни работи се назначува д-р Рикард Штајнер, 
досегашен амсабадор во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

У. п. п. бр. 1476 ~ 
12 декември 1980 година 

Белград 
СОЈУ зев шѕршев ш е т 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 
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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), 
'Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Милан Зулан, досе-
гашен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Репубтика Југославија во Гвајана 

У. п. п. бр. 1477 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршеа совет 

•Потпретседател, 
д^р Иво Марган, е. р. 

Врз основа на член 238 став 2 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), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЛАВЕН СОЈУ-

ЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

За заменик-главен СОЈ узел воздухопловен инс-
пектор се назначува инж. Душан Мургашки, досе-
гашен ~ помошник-главен сојузен воздухопловен 
инспектор. 

У. п. и бр 1478 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, 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), 
Сојузниот извршен совет донесува; 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЛАВНИОТ 

СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

За советник на главниот сојузен воздухопло-
вен инспектор се назначува Раде Поѓанин, раково-
дител на група во Сојузниот воздухопловен инс-
пекторат. 

У. п п. бр. 1480 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Дтр Иво MapiaH, е. р. 

Врз основа на член 236 став 1. oft 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста директор на Со-
јузниот завод за цени Зоран Пуповац, со 31 де-
кември 1980 година, поради укинување на Сојуз-
ниот завод за цени. 

Именуваниот се става на располагање во смисла 
на член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

У. п. п. бр 1481 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р. 

Врз осмоза 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЛАВНИО* 

СОЈУЗЕН ВОЗДУХОПЛОВЕН ИНСПЕКТОР 

За советник на главниот сојузен воздухопло-
вен инспектор се назначува Живоин Јанковић 
Г<Ј\О:5ОД*1ТСЛ на група во СОЈУЗНИОТ воздухопловен 
ИНСПЕКТОРАТ, 

У п п бр 1479 
12 декември 1930 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, 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), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста помошник-дирек-
тор на Сојузниот завод за цени, со* 31 декември 
1980 година, Данило Перовиќ, поради укинување на 
СОЈУЗНИОТ завод за цени и заминување на друга 
должност. 

У п. п бр 1482 
12 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет! 

Потпретседател, 
д-р Ива Шарган/ е. р* 
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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. 23/7в), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШШ1К-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста помошник-директор 
на СОЈУЗНИОТ завод за цени, со 31 декември 1980 
година, Јован Крстев, поради укинување на Сојуз-
ниот завод за цени и заминување -на друга долж-
ност. 

У. п. п. бр 1488 
12 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, 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), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста помошник-дирек-
тор на Сојузниот завод за цени, со 31 декември 1980 
година, Франц Штојс, поради укинување на Сојуз-
ниот завод за цени и заминување на друга долж-
ност. 

У. п. п. бр. 1489 
12 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, 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), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕХТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

Се разрешува од должноста помошник-дирек-
тор на СОЈУЗНИОТ завод за цени, со 31 декември 
1980 година, Славко Ѓуриќ, поради укинување на 
Сојузниот завод за цени и заминување на друга 
Должност. 

У. п. п. бр. 1490 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Шарган, е. р. 

Врз основа на точка 4 од Одлуката за форми-
рање на Советот во областа на м етнологијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/80), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р - Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ВО ОБЛАСТА ИА МЕТРОЛОГИЈАТА 

За претседател и за членови на Советот во об-
ласта на метрологијата се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Раде Тодовиќ, потпретседател на Стопанската 

комора на Југославија. 

за членови: 
1. Васо Микан, мајор на Југословенската на-

родна арм ИЈ а — дипломиран машински инженер 
во Централното биро за стандардизација и метро-
логија во Југословенската народна армија; 

2. Лука Божиќ, стручен соработник во Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и општи стопански ра-
боти; 

3. Тома Петровиќ, самостоен советник во Со^ 
јузниог комитет за енергетика и индустрија; , 

4. Никола Шкрели, секретар на Општото здру-
жение 'на обоените метали на Југославија; 

5. Руди Зорка, претседател на Извршниот од-
бор на Југословенскиот комитет за електрични 
мерења (ЈУКЕМ); 

6. м-р Фикрет Чејван, раководител на развојот 
на Работната организација за автоматизација на 
техниката на мерењето во индустријата (ЈУРЕМ); 

7. инж. Радомир Маринковић помошник-ди-
ректор на ООЗТ „Мерни системи", СОЗТ „Енерго-
инвест", Сараево; 

8. Владимир Максимовиќ, електроинженер во 
Железарницата „Борис Кидрич", Никшиќ; 

9. д-р Боислав Бего. редовен професор на Елек- • 
тротехничхиот факултет во Загреб; 

10. Благое Санџиски, асистент на Електротех-
ничкиот факултет во Скопје; 

11. Франц Левовите, раководител на технич-
киот развоз во Искра — ООЗТ, Фабрика за 6poj-
ченици. Крањ; 

12. д-р Петар Милјаниќ, редовен професор на 
Машинскиот факултет ЕО Белград; 

13. Шабан Хашини, предавач на Техничкиот 
факултет во Приштина; и 

14. д-р Душан Јакшиќ, ректор на Универзите-
тот и редовен професор на Факултетот на технич-
ките науки во Нови Сад. 

У. п. п. бр. 1491 
12 декември 1980 "година 

Белград 

Сојузеп извршен севет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е р. 

о д П И Ш У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
' НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 
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Од СР С р б и ј а . 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата, од значења за социјалистичката изградба 
на 3§Mjafe 

СО б Р д к н ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђурић Велимир ВОЈИН, Гајић Блаже Зора, Гру-
јић Миладина Живомир, Јоксимовић Ми тогана Ми-
л т а , Кошанин Добривоја Драгољуб, Лазић Стојана 
Станко! Макар Томе Зорка, Марковић П и л и ћ а 
Драгиша, Милетић Станислава Стојадин, Милиће-
вић Јован Милорад, Милошевић Николе Мијаило, 
Николић Драгутина Миодраг, Радовић Ћире Аран-
ђел, Сауловић Мате Будимир, "Станошевић Живана 
Драгомир, Степић Ивана Живота, СтојаЕтоеић Слав-
ка Душану Швабић Јована Љубомир, Урошевић 
Чедомира Драгослав; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Дугитинац Адила Асим, Јовић Панте Живко, 
Манојловић Радосава Александар, Маринковић Ми-
лоје'Василије, Марјановић Давид Ковиљка, Попо-
вић Ранка Радмил?, Радсвановић Милоја Драгутин, 
Радовић Михаила Бранислав, Репић Јована Мила-
дин/ Сретеновић Стевана Никодије. Стефановић 
Михајла Миодраг, Стоковић Илије Стеван, 

— за покажаната лична храброст во спасување-
то на човечки животи 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Петровиќ Ивка Вељко; 
— за особени заслуги и постига:ти успели во 

работата од значена? за напредокот на з?чп?та 

СО' ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адамовић Ненада Драгољуб, Антгћ Радомира 
Милутин, Антић Станчсава др Светомир, Арсеније-
в а Радисава Богдан. Арсић Војислава Чедомир, 
Басарић Милана Милорад. Брадић Богољуб Милин-
ко, Десивојепић-ЛзУсичић Чедомира Ружица, Дчв-
љокпњл Јована Душан Драгановиќ Милоја Коста, 
Дуроспћ Асим НУРО, Ђорђевић Раде Милка, Ђорђе-
вић М;тл^п°на Миодраг, Ђурић Милана Миодраг, 
Ђурић Витомира Мирослав. Филиповић Сторена 
Боривоје Гајић Милете ЖИВОЈИН, Грујић Рајка 
M'T\4ino Ивановић Милије Пантелгпа. Ивић Крста 
Душан Јаћимовић Саве Спа сот е. Јеремић Владис-
л а в Драгослав, Јевремовић - Рајко др Миодраг, 
Јокић Добривоја Милан, Јоксимовић Милана Радо-
сав Јовановић Радоја Мирослав, Јорић Љубомира 

ЈСВИ^ Војислава Милан, Јовић Соетислрва 
Тихомир, Јогпћ Спасоја Зоран, Јосић Чедомира 
ЖИРОВИ: 

Карић Сапа Миливоје, Кијевчанин Са пиха "Џе-
маил Косић Љубисаву Павле, Костић Чедомера 

Мчодртг. Крстић Љубомира Цветан, Лазаревић 
Димитриса Данило, Лекић-Илић Милана Вера, Ле-
кић Паста Жирпта. Мијовић Љубомира Душан, 
Милеса?^вић Светомира Бранислав, Милошевић 
Михаила Бранислав, Милошерић Божидара Живо-
та, Нешић Милана Драгиша! Нешић-Ковачевић 
Вукосава, Николић Драгомира Десимир Николич 
Спетозара Добросав. Николић Јаћима Предраг, 
Пауновић Мп пивот а Александар, Петрони јевић Ми-
лојка Љубодраг! Прековић Радосава Будимир. Про-
дановић Драгише Душан Продановић Илије Слобо-
дан, Путниковић Јанка Драган, Радоњић Тихомира 

Михаило, Радовић-Тркуља Мане Љубица, Ракић 
Милована Владисав, Ранковић Милорада Радиша, 
Савић Милоша Светислав, Селаковић Светислава 
Војислав, Симић Велимира Милутин; Симић-Нико-
лић Живана Живана, Спасић Перише Стеван, Спа-
сојевић Милисава Радомир, Сгаменкозић; Љубе 
Мика, Станић Мила Митар, Станковић ЗУЃХ£о]ла 
Славко, Станојевић Милана Светислав, Старчевић 
Милоша Милован, Степановић » Милоја Радоран, 
Стојановић Дамјана Радослав, Стојановић Љубоми-
ра Станимир, Oroi ић-Драгановић Милосава Наталија 
Стојковић Радосава Божидар, Стошић Николе Три-
фун, Шарановић Ивка Миодраг, Тодоровић Глише 
Аћим, Тоајковић Милана Томислав, Урошевић-Ор-
ловић Аксенти] а Љубица, Величков Александра 
Љубен, Вујановић Стевана Илија, Вујановић Душа-
на Миливоје. Вукановић Духана Видосав, Вукић-
-Војиновић Милица, Здравковић Ристе Властимир, 
Живановић Милована Борислав, Живановић Гојка 
Момчило, Живковић Милосава Милош; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Анић Марка Надежда, Благо јевић-Јовичић "Ду-' 
шана "Златија, Црнатовић-Стојановић Стојана Ва-
силија, Динић-Јпвановић Милана Драгица, Дома-
новић-Стошл>ковић Илије Лепосава, Филиповић 
Божидар Борислав, Јовановић Живадина Слободан, 
Капић-Милорановић Велимира Вера, Кнежевић-
-Поповић Стева Цвите га, Марковић-Јозановић Дра-
гомира Будислав?, Михајловић Светозар Новица, 
Милошевић Радојице Бошко, Недељковић Тодора 
Александар,- Популановић-Степановпћ Александра 
Драгица, Станпсавд^ер.гћ Тома Михајло. Стојановић 
Срећка Михаило, Стојановић Ђорђа Никола, Тимо-
тпјсвић Милана Радомир, Вугделија Марка Лука, 
Златковић Јована Бранко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значена зг социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДД 

Анић Живомира Војислав. Баста-Тодоровић 
Војина Мирослава, Благојевић Војислава Станојка, 
Бојовић-Живковић Трифуна Драгица, Буљ-Митро-
вић Тодора Добрила, Цветковић Проке Димитри1е, 
Ћоровић-Булић Милована Јули!ана, Догањић-Ме-
ђед Уроша Радосава, Ђорђевић Никодија Алексан-
дар, Ђорђевић Радон ице Миливоје, Ђурћановић 
Јована Миодраг, Ђурђевић Бахерле Фрање Љубин-
ка, Ивановић Стојана Мирослав, Јовановић-Божо-
впћ Божидара Мн лина, Јовић-Манић Живојина 
Јелена, Кзлмаревић-Милосављевпћ Велизара Љу-
бица. Кољенчић-Шаранорић Петра Јулка, Кошчи-
ччрић Милана Александар Крстић Милутина" Ву-
кадин, Максимовић-Вујичић Павла Милица, Ма-1 

раш-Нераџић Василије Станимирка, Марић Васе' 
Борислав, Марић Момчила Сава, Марковић-А$ан-
ђеловпћ Милана Бранислава, Марковић Илије "Вуч-
ко, Маслаковић Петра Вучета, Миливојевић Рад?!-' 
вота Олга, Милошегић-Антонијевић Благоја Марта, 
Миљковић-Мандић Стојана Смиља, Мирковић-Ста-
нојевић Претка Зорка, Митић Живка 'Стојанка, 
Митровић-Бупатов!Јћ Гавра Радмила. Младеновић! 
Добривоја Бранко, Морина-Стевановић Стевана 
Винка, Нелељовић-Станојерић Владисава Милица,, 
Неранџић Вељка Драгомир, Николић Јефте Благоје, 
Николић Велимира Светислав," Новаковић* A.tieic-̂  
сандра Милутин, Обрадовић Душана Богољуб ЛгОб-< 
радовић-Мипосавл^евић Богомира 'Вера, ^Ојнулов, 
Жарка Север, Парезановић ЈУ1мјцка 
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вић Николе Радивоје, Пејовић-Косић Лазара Дра-
гица, Пешић Видосава Велимир, Петковић Живо-
јина Бошко, Петровић Ђорђа Спасоје, Радаковић 
Милана Милорад, Радивојевић-Радивојевић Радојка 
Анђа, Радовановић Миленка Александар, Ракић 
Павла Живорад, Ризнић-Радивојевић Миленка Ми-
лена, Савић Драгише Милосав, Савић Ранђела Ми-
рослав, Секулић-ЂорђеЕић Милована Десанка, 
Спасић Коста дина Цветко, Стајков Стојка Илија; 
Стаменовић 'Велимир Никола, Станковић Михајла 
Јован, Стојковић-Станисављевић Јосифа Јулка, 
Тазић Аритона Стамен, Велић-Борић Фехима Сен-
ка, Велимировић Радомира Живојин. Вељковић 
Дритона Божидар, Вучићевић Видоје Душан, Здрав-
ховпћ-Лплић Тодора Тодорка, Живковић Војислава 
'Драгољуб; 

' — за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот па земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аџемовић Раденка Драгиша, Андејић Станисла-
ва Сретен, Анђелковић Златка Милорад, Анђелко-
вић Тихомира Слободан, Антић Авакума Десимир, 
Арсић Љубомира Радосав, Арсић Крсте Светислав* 
Аврамовић Драгутина Милан, Белић Велимира То-
мислав, Богдановић ^ Хранислава Драгић, Богић 
Марјана Радиша, .Богићевић Чедомира Драган, 
Бошковић Раде Милош, Бошњаковић Драгише Ми-
лосав, Брковић-Николић Василија Живка, Буквић-
-Ајдиновић Арслана Давида, Цекић Драгутина 
Бранко, Церовчанин-Васиљевић Христивоја Стојан-
ка, Церовић Радоја Драгољуб, Црнишанин Делија 
Амир, Цветковић Богосава Александар, Ћировић 
Милоја Милета, пировић Војислава Милоје, Ћиро-
вић Војислава Живота, Давидовић Небојше Ката-
рина, Дидић Живојина Драгослав, Димитријевић 
Живомира Милорад, Дојчинов Станка Градимир, 
Долић Светолика Милош, Допуџа Милоша Дмитар, 
Драгичевић Радивоја Драгутин, Драгојевић Петар 
Душан, Ђорђевић Петронија Марица, Ђорђевић-
-Стојадиновић Миодрага Радмила, -Ђукић Милана 
Душан, Џида Новице Милан; 

Елмазбеговић Асима Алихсан, Филиповић Љу-
бомира Новица, Гавриловић Драгослава Милосав, 
Гвоздановић-Угљешић Милана Мирослава, Хамо-
вић, Лазара Владимир, Хотомски Захарија Рости-
слав, Игњатов Искрена Славча, Илић Стојана Дра-
ган, Илић Радоша Миодраг, Ивановић Видосава 
Светозар, Ивић Божидара Стојан, Ивковић Димит-
рија Антоније, Јанковић Мите Миодраг, Јанковић-
-Сарамандић Ивана Петрија, Јанковић Владимира 
Стаменко, Јанковић Стојана Томислав, Јањић Вука-
дина Станоје, Јоцић Владимира Божидар, Јочић 
Новице Димитрије, Јончић Живојина Атанасије? Јо-
вановић Константина Божидар, Јовановић Чедоми-
ра Драгоје, Јовановић-Марјановић Радомира Љиља-' 
на, Јовановић Душана Сава, Јовановић Радоја Сто-
јан, Јовановић Витомира Стојан, Јовановић Божина 
Тихомир, Јовановић Светозара Владо, Кикановић 
Недељка Ратко, Китић Ранђела Василије, Костади-
новић Витомира Тодор, Крејовић Радомира Ђорђе, 
Крговић. Трпка Милисав, Крстић-Стефановић Ду-
шана Радмила, Лазаревић Ранка' Светомир, Лубарда 
Милисава Мирко, Лужанин Мирослава ^Обрад, Мак-
сић Радослава Миодраг, Манлевић Слободана Мило-
рад, Манделц Франца . Живојин. -Мандић Стеве; 
Богдан, Мандић Вука Марица, Марчета-Михаило-
вић Јована Даница, Марковић Милорад Миладин, 
Марковић Илије Молшило, Марковић Живка Пет-
роније, Марковић Јакова Слободан, Марковић Саве 
Желимир, Матејевић Костадина Миодраг, Михајлов 
Наке Славољуб, Миха јловић-Трај ковић Милана 
Перса, Микић Миливоја Радош, Миленковић Петра 
Драгољуб, Миленковић-Тричковић Ђорђа Миланка, 

Миленковић Александра Радован, Милић - Обрена 
Светолик; Мплић-Bojкозић Драгољуба Верица, Ми-
лосављев!^ Миливоја Милан, Мп лова ичевић Нико-
ле Живадин, Миловановић Саве Добривоје, Милова-

-новић-Мастић "Богомира' Јаворка, Миловановић 
Христивој а Светомир, Миљковић Чедомир Богосав, 
Минић Драгољуба Љубомир, Минић Данила Тихо-
мир, Мишковић Тихомира Мирослав, Младеновић* 
Луке Десимир, Младеновић Будимира Гордана,' ftly-
ГатовНћ-Нурхов1:ћ Сејдо Мехдија; '^ ' Г - ^ 

Николић Станоја Радомир, Николић богољуба 
Срећко, Обрадовић Драгољуба Живорад, Пантелић 
Милана Светозар, Паповић Благоја "Ратко, Павиће-
вић Добрице Александар, Пејковић Боре Војислав/ 
Петковић Тихомира Светислав, Цетров Косте Стој-
чко. Петровић Милића Божидар, Петровић Борко 
Драган, Петровић Живомира 'Илија, Петровић Бог-
дана Живан, Попадпћ-Роспћ Драгомира Вера, Пот-
коњак Ђуре ^Богдан, Прековић-Пантелић Богдана. 
Радмила, Пргомеља' Љубомира Божидар, Прибако-^ 
вић Милена Радомир, Пуношевац Исидора Жарко, 
Радановић Љубисаву Слободан, Радоичић Ђурђа 
Добрила, Радоњић Димитрија 'Александар, Радова-
новић Драгића Слободан, Радовановић-Светозаре-
Еић Косте Загорка, Ракић Ратка Богосав, Ракић 
Петка Милић, Рангелов" Арса Христа, Рангелова- * 
-Александрова Георгија Виолета, Рикановић-Мај-
сторовић Милорада Даринка, Ристић Душана Мио-
драг, Ристић Богољуба Родољуб. Ристић Боготина 
Трајко, Савић Милорада Стеван, Савковић Алек-
сандра Вукојица, Симић-Симоновић Јована Цвета, 
Симић-Лазаревић Тихомира Вера, Стаменковић Ав-
рама Милутин, Станчић Никодија Слободан, Станић 
Милана Боривоје, Станојевић Драгомира Радосав, 
Стефановић-Вучинпћ Радула Јелена, Степановић 
Милоја Милорад, Стојановић Вучка Велимир,'Су-
љевић Авдија Назим, Шипчић-Беатовић Ђуро Ста-
на, Шутић Спасоја Владимир, Тацковић Драгутина 
Василије, Танчић Мике Миле, Томић Костадина-
Божидар. Томић Живојина Радојица, Томовић Об-
рена .Радомир, Тошић Тасе Никодије, Тошић Мила-
на Живота, Трајковић-Лазаревић Момчила Стани-
мирка. Туцовић Манојла Илита, Урбанчић Михајла 
Милутин, Васић Лазар Драган, Васиљевић Милића 
Младен, Величков Крсте Борис, Величков Стефана 
Евстратије, Величковић Милована Љубо, Вељовић 
Срећка Живорад, Веселиновић Селимира Миленко,-
Весовић Тихомира Даница, Влајић Станимира Ра-
домир, Вујић Николе Радмило. Вујичић-Стефанов-
ска Павла Драгица, Вукобрат Василија Стеван. Ву-
којчпћ-Грмушић Лазара Босиљка, Здравковић Кос-
те Бранислав, Живковић Живојина Милорад, Жи-
во јиновић Кристивоја Зоран; 

за-, залагање БО социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јокић-Рељић Милисава Даринка, Мићић Pafo-
мира Милутин, Петковић Станоја Сретен, Радивоје-
вић Витомира Живадин, Ранковић .Милорада Слав-
ка, Станисављевпћ Живадина Синиша, Станојевић 
Радомира Казимир, Влаисављевић Ђуре Вера, Ву-
лић Влајка Слободан; 

— за -залагање и постигнати успеси во работата 

ЈСО, МЕДАЛ НА" ТРУДОТ 

Аговић Хасан Лејла, Башић Миливоја Богомир, 
Беговић Шефта Салиха, Биорац-Мијајлрвић' Про-, 
фил Радмила, Бобовац Светомира Владан, Ђокић 
Јована Јордан, Ђурић Живомира- Божидар, јованов 
вић Радича Драган, Јовановић-Бојовић .Милића' 
Ката, Јовановић Младена Војин, Јовановић Милана 
Живојин, Којадиновић Божидара Момчило,« Лаза-
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ревић Станимира Радомир, Марковић Саве Мило-
рад, Марковић Бранислава Миодраг, Мијатовић 
Миловала Милорад, Милић-СпасоЈевић Драгутин 
Рајка, Милојевић Војислава Милован, Милосављев 
вић Миодрага Радомир, Милошевић Миленка Дра-
гиша, Мрвотиевић Павла Радован, Мужар Драгути-
на Миодраг. Николић Тихомира Бранислав, Нико-
лић Молена Радомир. Пајевић-Роглић Душана Вла-
димира, Плунцевић Фадил Адем, Ристић Добривоје 
Љубиша Стегњаић Ђуре Милорад, ПГемсовић-
-Доловац Доста Шефика, Вукадиновић Стево Олга, 
Вуковић-Никосавић Витомира Бранислава. 

Бр. 75 
15 октомври 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1100. Одлука за користењето на приходот 
остварен со продажба на пригодните 
сребрени ковани пари издадени по 
повод смртта на Претседателот на Ре-
публиката Јосип Броз Тито — — 2149 

1101. Одлука за измени и дополненија на 
Одлуката за Единствената класифика-
ции на дејностите — — — — — 2149 

1102. Оллука за определување на максимал-
ните цини на средствата за заштита 
на растенијата — — — — — — 2150 

1103. Одлука за измени на Одлуката за рас-
поредување на девизите утврдени за 
потребите на органите на федерација-
та и за потребите на остварувањето на 
правата и должностите на федераци-
јата за- 1980 година — — — — 2150 

1104 Одлука 'за дополнение на Одлуката за 
намалување на посебната давачка за 
израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки за опреде-
лени суровини — — — — — 2151 

1105. Решение за забрана на внесувањето 
и растурањето на весникот »La Stam-
ра« — — 2151 

1106. Правилник за измени и дополненија 
на Правилникот за распоредување на 
организациите и заедниците по деј-
ностите — — — — — — — 2151 

1107- Одлука за измена на Одлуката за за-
должителната резерва на банките кај 
Народната банка на Југославија — 2152 

1108. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за структурата на пласманите 
на банките и на другите финансиски 
организации според роковите на вта-
саноста — — — — — — — 2152 

1109. Одлука за дополнение на Одлуката 
за мерките за спроведување на моне-
тарно-кредитната политика во 1980 
година — — — — — — — — 2153 

1110. Одлука за измена и дополнение на 
Одлуката за усогласување на обемот 
динамиката на порастот на плас-
маните на банките во периодот од 1 
октомври до 31 декември 1980 година 2153 

Страна 
1111. Спогодба за промена на затечените 

цени за ферментиран тутун — — 2153 
1112 Спогодба за производите леќите про-

дажни цени за суров тутун од ро-
дот на 1981 година, по одделни сорти 
и класи на тутун ' — — — —̂  — 2155 

1113. Спогодба за промена на затечените 
цени за машини за перење на рубе-
лина, машини за миење на садови, 
машини за сушење, машини за .пегла-
ње и за нивни резервни делови — — 2156 

1114. Спогодба за промена на затечените 
цени за ладилници и замрсувани и 
на нивни резервни делови — — — 2157 

1115. Спогодба за промена на затечените 
цени за електрични, гасни и комбини-
рани пЈпорети и нивни резервни де-
лови — _ — — 2157 

1118 Спогодба за промена на затечените 
цени за гасни печки и за нивни резер-
вни делови — — — — — 2157 

1117. Спогодба за дромена на затечените 
цени за електрични бојлери и нивни 
резервни делови — — — — — 2158 

1118 Спогодба за промена на затечените 
цени за маслени нафта-печки и нивни 
резервни делови — — — — — 2158 

1119 Спогодба за промена на затечените 
цени за електични грејни тела — 2158 

1120. Спогодба за промена на затечените 
цени за алатки машини за обработка 
на метал и за нивниот прибор и резер-
вни делови — — — — — — — 2159 

1121 Спогодба за промена на затечените 
цени за полиетилен со ниска густина 2159 

1122 Спогодба за промена на затечените 
цени за полиетилен со висока густина 2159 

1123. Спогодба за промена на затечените 
цени за намотани, статични, фол неки 
и хартиени кондензатори за електрон-
ски и електрични уреди — — — 2160 

1124 Спогодба за промена на затечените 
цени за апарати со низок напон и 
нивни резервни делови — — — — 2160 

1125 Спогодба за промена на затечените 
цени за класична громобранска опрема 2160 

1126 Спогодба за промена на затечените 
цепи за стабилни дизел-агрегати со 
автоматско впуштање — — — — 2161 

1127. Спогодба за промена на затечените 
цени на крафтланео-хартија — — 2161 

1128- Спогодба за промена на затечените 
цени за полиестерско влакно „маклен" 2161 

1129 Спогодба за промена на затечените 
цени за полиуретански пени — — 2162 

1129-1. Спогодба за промена на затечените 
цени за полиол „Далтоцел" F 4801 — 2162 

1129-2 Спогодба за промена на затечените 
цени за нормални и високомодифпку-
вани типови на полистирен — — 2162 

1129-3. Спогодба за промена на затечените 
цени за експандирани полистирон — 2163 

1129-4. Спогодба за промена на затечените 
цени за магнезиум метал — — — 2163 

1129-5. Правилник за измена на Правилникот 
за југословенските стандарди за рапа-
вост на површини — — — — — 2163 

Назначувања и разрешувања — — — — 2163 
Одликувања — — — — — — — — —2164-1 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1ч11ош. фах 226. — Директор и главен и одговорен Уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќa бр. 17* 


