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637. 
Врз основа на член 76 став 2 од Деловникот за 

работата на Претседателството на С Ф Р Ј („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/75), Претседателството, на 
СФРЈ, на седницата одржана на 17 јули 1980 годи-
на донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВ-
НИ ОБЈЕКТИ 

1. Се основа Служба за репрезентативни објек-
ти на Претседателството на С Ф Р Ј (во натамошниот 
текст: Служба), со задача да ги врши работите што 
се однесуваат на одржувањето, и управувањето со 
репрезентативните објекти од оваа одлука, како и 
организирање на нивното користење при офици-
јалните посети од шефови на држави на странски 
земји на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Под одржување се подразбира тековното и ин-
вестиционото одржување на репрезентативни и при-
дружни објекти, одржувањето и огледувањето на 
паркови, шуми и цвеќе што се наоѓаат во состав на 
овие објекти, одржувањето и обновувањето на ин-
вентарот и опремата, како и вршењето на други 
стручни работи неопходни за наменско користење на 
овие објекти. 

2. Репрезентативни објекти од точка 1 на оваа 
одлука се: Белиот двор, Стариот двор и вилата во 
Ужичка улица број 16. 

Додека не ќе се основе организација во чиј со-
став ќе бидат објектите во кругот на Ужичка 
број 15, одржувањето и управувањето ќе го врши 
Службата за репрезентативни објекти. 

Во користењето на. репрезентативните објекти 
што се наоѓаат на Бриони, Службата соработува со 
Управата на островот Бриони. 

3. Работните луѓе на Службата претставуваат 
посебна работна заедница и своите самоуправни 
права ги остваруваат и меѓусебните односи ги уре-
дуваат во согласност со општите прописи за само-
управувањето и со Законот за основите на системот 
на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата. 

4. Со работата на Службата раководи ш е ф на 
Службата, што го назначува Комисијата за организа-
циони прашања на Претседателството на СФРЈ . За 
својата работа и за работата на Службата, шефот 
на Службата одговара пред Претседателството на 
С Ф Р Ј и пред генералниот секретар на Претседалес-
твото на СФРЈ . 

5. Општиот акт за организацијата и работата 
на Службата го донесува Комисијата за организа-
циони прашања на Претседателството на СФРЈ, на 
предлог од генералниот секретар на Претседателст-
вото на СФРЈ. Решение за систематизацијата на з а -
дачите и работите на Службата донесува шефот на 
Службата, откако ќе прибави мислење од работна-
та ' заедница и со согласност од генералниот секре-
тар на Претседателството на СФРЈ . 

6. Средства за вршење на редовната дејност и 
за посебни намени на Службата се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата во рамките на средствата 
за работа на Претседателството на СФРЈ . 

Средствата за работа на досегашниот Кабинет 
на Претседателот на Републиката во Буџетот на 
федерацијата за 1980 година се пренесуваат врз 
Службата за репрезентативни објекти во ^ п о т р о -
шените износи утврдени според полугодишната 
пресметка, со состојбата на ден 30 јуни 1980 година. 
Овие средства ќе се користат според намената и во 
износите одобрени во пресметката на расходите за 
1980 година. 

Наредбодавец за извршување на пресметката е 
Генералниот секретар на Претседателството на 
СФРЈ, кој може "да определи помошен наредбода-
вец. 

7. Работниците што работеле до сега во репре-
зентативните бјекти наведени в о точка 2' ст. 1 и 2 
на оваа одлука ги презема Службата со денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

8. Општите акти од точка 5 на оваа одлука ќе се 
донесат до 31 декември 1980 година. • 

Додека не ќ е се донесат нови акти, ќе се при-
менуваат досегашните општи акти што се однесувале 
на репрезентативните објекти. 

9. Преносот на инвентарот и на опремата што 
се наоѓаат во репрезнтативните објекти ќе се извр-
ши книговодствен до 31 декември 1980 година. 

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

Бр. 0-28 
18 јули 1980 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Претседател, 
Цвиетин Мијатовић е. р. 

638. 

Врз основа на член 7 став 5 од Законот за С л у ж -
бата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 2/77, 22/78 и 35/80), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ПРОВЕРКА НА ПРИМЕНАТА НА ВЕРИЖНИОТ 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ И ПРЕСМЕТКА ВО СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат условите, начинот 

и постапката за проверка на примената на верижниот 
начин на плаќање и пресметка во Службата на 
општественото книговодство, како еден од начините 
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на плаќање заради испитување на можноста за 
неговото воведување во редовна примена. 

| Под верижен начин на плаќање, во смисла на 
оваа уредба, се подразбира правото на корисни-
ците на општествени средства, врз основа на опре-
делени хартии од вредност и парични средства на 
сметките ка ј Службата на општественото книго-
водство, да вршат плаќање на обврските за купе-
ните стоки и извршените услуги со издавање на чек 
за верижен^? во, согласност со одредбите на оваа 

; уредба. 
Член 2 

Во проверката на примената на верижниот на-
ј »зин на плаќање можат да учествуваат основните 
организации на здружен труд и другите организации 
на здружен труд од областа на стопанската дејност, 
основните задружни организации, земјоделските 
^задруги, основните и работните организации на 
кооперантите, занаетчиските и договорните орга-
низации, како и интерните банки кои вршат пла-
ќање на обврските и наплата заедничкиот приход 
За своите членки (во натамошниот текст: учесници 
на проверката). 

Учесниците на проверката и основните банки 
можат да учествуваат во проверката и ако вршат 
поддршка на верижниот начин на плаќање во 
согласност со одредбите на оваа уредба. 

Член 3 
Службата на општественото" книговодство (во 

натамошниот текст: Служба), во соработка со над-
лежната стопанска комора, ќе изврши избор на 
учесниците на проверката што ги исполнуваат усло-
вите пропишани со оваа уредба и што ќе прифатат 
да учествуваат во проверката. 

За учесници на провреката можат да бидат 
избрани организациите, од член 2 на оваа уредба 
што ќе обезбедат и на Службата ќе и поднесат га-
ранција на работната организација или на сложе-
ната организација на здружен труд, односно ин-
терната банка во која ги здружиле средствата со 
супергаранција на основната банка, или што ќе 
обезбедат и ќе поднесат само гаранција на основ-
ната банка, со,кои се овластува • Службата, од нив-
ните средства да врши покритие на непокриените 
салдо на учесниците на проверката што ќе настане 
по извршената пресметка ка ј Службата, во согла-
сност со одредбите на оваа уредба. 

Член 4 
Гаранција и супергаранцијата за учеството 

во проверката на примената на верижниот начин 
на плаќање од член 3 став 2 на оваа уредба се из-
дава на обрасците СВ и ССВ што се отпечатени 
кон оваа уредба и сочинуваат нејзин составен дел. 

Гаранцијата, односно супергаранцијата во три 
примероци ја издава гарантот односно суперга-
рантот, од кои два примерока му врачува на учес-
никот на проверката. Учесникот на проверката 
еден примерок од гаранцијата, односно супергаран-
цијата доставува до Службата ка ј кога се води не-
говата жиро-сметка при пријавувањето за учество-
то во проверката. 

Член 5 
Учесниците на проверката можат да вршат 

плаќање на обврските од должничко-доверителски-
те односи по основ на прометот на производи и сто-
ки и вршењето на услуги, освен по основ на инве-
стициите со издавање на чек за верижење. 

Со чек за верижење се врши и распоредување 
на заеднлчкиот приход остварен со чекот за вери-
ж е н ^ во согласност со самоуправната спогодба во 
смисла на одредбите на сојузниот закон со која се 
уредува утврдувањето и распоредувањето на заед-
ничкиот приход. 

Учесниците на проверката што го договориле 
плаќањето на обврските од став 1 на овој член со 
чек за верижење се должни, тој чек да му го дадат на 
доверителот во рок го 15 дена од денот на настанува-
њето на должничко-доверителскиот однос, утврден 
во сотласност со одредбите на сојузниот закон што 
го регулира обезбедувањето на плаќањето помеѓу 

- корисниците на општествени средства. 
Учесниците на проверката — доверители ја 

контролираат потполноста и исправноста на подато-
ците содржани во чековите за верижење во мо-

. ментог на приемот. 
Член 6 

Под чек за верижење, во смисла' на оваа уред-
ба, се подразбира чек кој содржи: назив, седиште 
и оперативен број на организационата единица на 
Службата каЈ која се води жиро-сметката на изда-
вачот на чекот; ознака „чек ' за верижење" и број 
на чекот; текст „извршете пресметка на плаќањето 
на товар на нашата сметка" и „не по наредба", на-
зив и број на сме! ка та на издавачот на чекот; из-
нос; назив и броЈ на жиро-сметката во чија корист 
се врши плаќањето; цента на плаќањето и шифра 
на целта на плаќањето; повикување на број; датум 
на настанувањето на должничко-доверителскиот од-
нос; датум на издавањето и на приемот на чекот; 
реден број на пресметката; штембил и потпис на 
издавачот на чекот; и штембил и потпис на прима-
чот на чекот; и од предната страна косо запишани 
зборовите: „само за пресметка". 

Образецот на чекот за верижење е отпечатен 
' кон оваа уредба и претставува нејзин составен дел. 

Член 7 
Учесниците на проверката и основните банки, 

поддршката на верижниот начин, на плаќањето ја 
в р т а ! со издавање на финансиски чек на други 
учесници на проверката заради обезбедување на 
парични средства за издадените чекови за вери-
жен^ , односно за покритие на тие чекови при прес-
метката. 

Со финансиски чек се врши и враќањето на 
средствата користени во смисла на став 1 од овој 
член, и обезбедувањето на средствата за плаќање 
на обврските согласно со самоуправната спогодба 
за здружување на средства, како и враќањето на 
средствата примени по основ на конверзија на че-
кови за верижење во согласност со одредбите на 
оваа уредба. 

Финансиски чек се издава на образецот пред-
виден за чек за верижење во член 6 на оваа уред-
ба, со тоа што во називот „чек за верижење" се до-
даваат и зборовите: „финансиски чек". 

Член 8 
Учесниците на проверката можат да издаваат 

чекови за верижење и финансиски чекови врз ос-
нова на примените чекови за верижење и финан-
сиските чекови како и врз основа на паричните 
средства на сметките к а ј Службата со кои ќе рас-
полагаат на денот на пресметката. 

Член 9 
Под наплатен приход, во смисла на чл. 5, б и 7 

од Законот за утврдување и распоредување на вку-
пниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 62/77 и 70/73), се подразбираат паричните изно-
си содржани во чековите за верижење издадени 
според одредбите ка оваа уредба што се примени до 
последниот ден на прсметковниот период, како и 
во чековите што се примени во рок од петнаесет де-
на од истекот на пресметковниот период за кој се 
утврдува вкупниот приход, под услов должничко-
доверителскиот однос да настанал во последните 
петнаесет дена на пресметковниот период и чекот 
да е примен во рок од петнаесет дена од денот на 
настанувањето на должничко-деверителскиот од-
нос. 
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Член 10 
Службата ја спроведува пресметката на извр-

шените верижни плаќања преку сметката на учес-
ниците на проверката секои 14 дена односно секој 
втор петок (ден на пресметката). 

Ако денот на пресметката паѓа во денови на 
државни празници, пресметката се спроведува пр-
виот нареден работен ден. 

Времето помеѓу двете пресметки, односно од 
петокот до вториот четврток претставува пресмет-
ковен период на извршените верижни плаќања во 
смисла на оваа уредба. 

Член 11 
Учесниците на проверката — доверители и ги 

пријавуваат на организационата единица на Служ-
бата кај која се води нивната жиро-сметка сите че-
кови за верижење и ({шпанските чекови примени 
во текот на пресметковниот период. 

По исклучок од став 1 на овој член финансиските 
чекови примени за враќање на средствата користени 
во смисла на став 1 член 7 на оваа уредба се подне-
суваат во пресметковниот период во кој е договорено 
враќањето на средствата. Под датум на издавање на 
тие чекови се подразбира денот кој е договорен за 
враќање на тие средства. 

Член 12 
Учесниците на проверката — доверители и ги 

пријавуваат на Службата за пресметка чековите од 
член 11 на оваа уредба на образецот „Специфика-
ција за пресметка на извршените верижни плаќа-
ња", што е отпечатен кон оваа уредба и сочинува 
нејзин составен дел. 

Учесниците на проверката пополнетиот обра-
зец на спецификацијата и го поднесуваат во два 
примероци на Службата која на копијата го потвр-
дува приемот и му ја враќа на подносителот. 

Спецификацијата се поднесува оној ден во те-
кот ва пресметковниот период кога ќе се пополни 
една страна на спецификацијата, а задниот ден на 
пресметковниот период и страната на специфика-
цијата која не е во целост пополнета. 

Спецификацијата ја потпишуваат овластени 
лица на подносителот на спецификацијата чии пот-
писи се депонирани ка ј Службата и одговорни се 
за точноста, исправноста и вистинитоста на пода-
тоците внесени во спецификацијата. 

Член 13 
Службата при приемот врши контрола на пода-

тоците внесени во спецификацијата од член 12 на 
оваа уредба и презема мерки со цел непотполните 
и неисправните податоци да се дополнат и да се 
исправат пред спроведувањето на пресметката. 

Службата нема да ги прифати за пресметка 
оние чекови од спецификацијата за кои недости-
гаат податоци без кои не може да се спроведе прес-
метка, а не можела да ги обезбеди пред спроведу-
вањето на пресметката. За исклучените чекови од 
пресметката Службата го известува подносителот 
на спецификацијата. 

Член 14 
Службата е должна резултатите на извршена-

та пресметка на верижното плаќање да ги спрове-
де преку жиро-еметката и преку другите сметки на 
учесниците на проверката првиот работен ден по 
истекот на пресметковниот период од член 10 на 
оваа уредба и учеснициите на проверката да ги 
извести првиот работен ден од спроведената прес-
метка за резултатите на пресметката и за состојба-
та на средствата на жиро-сметката. 

Учесникот на проверката што ќе утврди дека, 
по пат на спроведената пресметка, жиро-сметката 
и друга сметка неправилно му е задолжена или 
одобрена, должен е за тоа, без одлагање, да ја из-

вести Службата ка ј која се води неговата жиро-
сметка. 

Ако се утврди дека Службата во спроведува-
њето на пресметката на верижното плаќање не-
правилно го извршила задолжението, односно одо-
брението на жиро-сметката на учесникот во про-
верката »односно на друг корисник на општествени 
средства, Службата истиот ден, кога грешката е 
утврдена, издава посебен налог за пренос на непра-
вилно насочените средства и ги извршува пред си-
те налози и основи за наплата. 

Член 15 
Ако по извршената пресметка на верижното 

плаќање на сметките на учесниците на проверката 
ка ј Службата се појави непокриен© салдо, Служ-
бата, за износот на тоа салдо, задолжува посебна 
привремена сметка на учесникот на проверката ка ј 
Службата, ја блокира неговата жиро-сметка за тој 
износ и презема мерки за испитување на причините 
за настанувањето на ^покриеното салдо и за не-
говото покривање. 

Учесникот на проверката од став 1 на овој член 
е должен најдоцна во рок од 3 дена, почнувајќи од 
првиот понеделник, по извршената пресметка, да 
обезбеди средства на жиро-сметката за намирува-
ње на износот на непокриеното салдо. 

Член 16 
Ако учесникот на проверката не обезбедил 

средства на својата жиро-сметка за намирување на 
непокриеното салдо од член 15 став 2 на оваа уред-
ба, Службата тој износ ќе го намири од средствата 
на давателот на гаранцијата, односно супергаран-
цитата, а во корист на привремената сметка од 
пресметката. 

Во случајот од став 1 на овој член Службата 
издава налог на товар на жиро-сметката на долж-
никот, а во корист на жиро-сметката на гарантот, 
односно сулергарантот, го воведува со евиденција 
за редоследот на неизвршените обврски и ги извр-
шува по редоследот на евидентирањето и за тоа го 
известува должникот. 

Член 17 
Ако покритието на непокриеното салдо е извр-

шено од средствата на основната банка, како дава-
тел иа гаранцијата, односно супергаранцијата, ос-
новнатз б четка може да ги користи средствата на 
посебната резерва на ликвидноста до износот на 
реализираните гаранции, односно супергаранции, а 
најмногу до износот на расположивите средства на 
таа резерва. 

Народната банка на Југославија, со мерките на 
монетарно-кредитното регулирање ќе пропише ми-
нимален износ на посебна резерва на ликвидноста 
на банките ка ј Народната банка на Југославија ка -
ко и условите и начинот на користењето и враќа-
њето на таа резерва за извршување на обврските 
на банките по дадените гаранции односно суперга-
ранции за покритие на непокриеното салдо од 
пресметката на верижното плаќање. 

Средствата за формирање на минималниот из-
нос на посебната резерва на ликвидноста ќе ги 
обезбеди Народната банка на Југославија од сред-
ствата на задолжителната резерва на банките к а ј 
Народната банка на Југославија. 

Член 18 
Учесниците на проверката чиј непокриен сал-

до е намирен на товар на средствата на гарантот, 
одноно супергарантот, а постој основ имаат евиден-
тирани ненамирени обврски, или ако ка ј Служба-
та се евидентирани други ненамирени обврски, не 
можат да издаваат нови чекови за верижење ни 
финансиски чекови се до намирувањето на тие об-
врски. 
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Член 19 
Учесниците на проверката кои во текот на прес-

метковниот период ќе остварат во чековите за вери-
ж е н ^ поголеми износи од износите на своите обвр-
ски што ги покриваат во пресметковниот период со 
чекови за верижење, позитивната разлика по овој 
основ можат да ја претворат во жирални пари по 
пат на конверзија и пред денот на пресметката. 

Конверзијата од став 1 на овој член можат да 
ја вршат учесниците на проверката и основните 
банки на начинот и под условите што се пропишани 
со нивниот самоуправен општ акт. 

Конверзија се врши со пренос на средствата на 
жиро-сметката на учесникот на проверката од став 
1 на овој член со истовремен прием на финансис-
ки чекови, со кои се обезбедува враќање на прене-
сените средства по основ на конверзија. 

Финансиските чекови од став 3 на овој член се 
пријавуваат за пресметка во ист пресметковен пе-
риод БО кој е извршена конверзија. 

Член 20 
Учесниците на проверката се должни за при-

мените и издадените чекови за верижсње и за ф и -
нансиските чекови да обезбедат посебни податоци 
во книговодството во рамките на пропишаните коп-
та. 

Член 21 
Обрасците ка чекот за верижење, гаранциите, 

супергарнциите и с п е ц и ф и к а ц и ј е ги издава 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија. 

Член 22 
Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе 

се казни учесник на проверката: 
1) ако со чек за верижење плаќа обврски за 

кои не е пропишано да може да се плаќаат со тој 
чек (член 5 ст. 1 и 2); 

2) ако чекот за верижење не го издаде најдоц-
на во рок од 15 дена од денот на настанувањето на 
должничко-доверителскиот однос (член 5 став 3); 

3) ако во рок од три дена не обезбеди средства 
во износ на непокриеното салдо од пресметката 
(член 15 став 2); 

4) ако во книговодството не обезбеди посебни 
податоци за примените и издадените чекови за ве-
р и ж е н ^ и за финансиските чекови (член 20). 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице ка ј учесникот на проверката. 

Член 23 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, Народната банка на Југославија, Здру-
жението на банките на Југославија и Сојузниот се-
кретаријат за финансии ќе ги следат тримесечно 
резултатите на проверката, а по истекот на една 
година од денот на воведувањето на проверката на 
верижниот начин на плаќање, во соработка со учес-
ниците на проверката, ќе извршат детаљна анализа 
на постигнатите резултати и ќе му поднесат извеш-
тај на Сојузниот извршен совет со предлог на усло-
вите и начинот на вовед:; вањето на верижниот на-
чин на плаќање во редовна примена. 

Следењето на резултатите на проверката од 
став 1 на овој член се врши врз основа на подато-
ците што ги обезбедуваат Службата и учесниците 
на проверката. 

Учесниците на проверката се должни да даваат 
податоци што се од значење за анализите на резул-
татите на проверката. 

Член 24 
Проверката на верижниот начин на плаќање и 

пресметка во Службата, почнува на 1 април 1081 
година. 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 310 
10 јули 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убилгарип, е. р. 
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Гарантот се обврзува дека ќе изврши покритие на ^покриеното салдо по завршната пресмет-
ка ако тоа не го стори учесникот на проверката во пропишаниот рок. 

Гарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да изврши наплата на непокри-
еното салдо на учесниците на проверката од сите парични средства на гарантот, освен од средствата 
кои по важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на приврехмената 
сметка од пресметката — посебна партија на учесниците на проверката. 

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основ на оваа 
гаранција ќе издаде налог на товар на жиро-смстката на учесникот на проверката, имател на непо-
криено салдо, и ќе го изврши во корист на жиро-слштката на гарантот по редоследот на евидентира-
њето (член 16 од Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижни-
от начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство). 

Супергарантот се обврзува дека ќе изврши покритие на ^покриеното салдо по извршената прес-
метка ако тоа не го стори учесникот на проверката во пропишаниот рок. 

Супергарантот ја овластува Службата на општественото книговодство да изврши наплата на не-
покриеното салдо на учесникот на проверката од сите парични средства на супергарантот, освен од сред-
ствата што според важечките прописи не можат да бидат предмет на извршување, а во корист на при-
времената сметка од пресметката — посебна партија на учесникот на проверката. 

Службата на општественото книговодство за износот на извршената наплата по основ на оваа 
супергаранција ќе издаде налог на товар на жиро-сметката на учесникот на проверката, имател на 
непокриеното салдо, и ќе го изврши во корист на жиро-сметката на супергарантот по редоследот на 
евидентирањето (член 16 на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на 
верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство). 



Страна 1274 — Број 4*» СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 11еток, Ш Јули 1980 

Објаснение 

кон чекот за верижење 

1. Чекот за верижење се издава на образец 46, во издание на СОК. 

Составни делови на чекот за верижење се: 

— „Чек" — прв примерок; 

— „Потврда за приемот на чекот'1 — втор примерок; 

— „Талон" — трет примерок. 

Првиот и вториот примерок издавателот на чекот (должник) му ги доставува на доверителот. 

Чекот за верижење — првиот примерок, е оригинален документ на доверителот и му служи за 
евиденција на примените чекови за верижење, за изработка на спецификација и книжење во книго-
водството. 

„Потврда за приемот на чекот" — вториот примерок потврден од страна на доверителот му се 
враќа на издавателот на чекот за верижење. 

„Талон" — третиот примерок го задржува издавателот на чекот (должник) и му служи за еви-
денција на издадените чекови и за книжење во книговодството. 

2. Издавањето на финансискиот чек се врши на истиот образец како и чекот за верижење со тоа 
што покрај називот „Чек за верижење" се допишуваат зборовите „финансиски чек". 

3. Внесување на податоци во чекот за верижење односно во финансискиот чек се врши на воо-
бичаен начин со следната забелешка: 

— податокот за редниот број на пресметката се пополнува во моментот на внесувањето на чекот 
во спецификацијата, врз основа на редниот број на пресметката од заглавјето на „Спецификацијата за 
рресметка на извршените верижни плаќања". 

Шифрата на целта на плаќањето се пополнува од називите иа целта на плаќањето, според след-
ната легенда: 

30 — платени материјали и услуги 

93 — вратени позајмици на парични средства 

98 — пласман на сопствени парични средства 

99 — други издавања 
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О б ј а с н е н и е 
кое Спецификацијата за пресметка на извршените верижни плаќања 

1. Спецификацијата ја поднесува учесникот на проверката — доверител до организационата единица 
на Службата ка ј која се води неговата жиро—сметка, во два примерока. Првиот примерок за 
СОК; вториот примерок за книговодството ка ј учесникот на проверката, на кој Службата го по-
тврдува приемот и му го враќа на учесникот. 

2. Спецификацијата ќе биде печатена во блокови од по три примероци, со тоа што третиот примерок 
е наменет за водење на оперативна евиденција ка ј учесникот на проверката за примените чекова 
за верижење и за финансиските чекови во текот на пресметковниот период. 

3. Спецификацијата се пополнува во внесувањето на сите предвидени податоци на образецот, и тоа? 
во заглавјето: 
— назив на организационата единица на Службата, оперативен број и место 
— назив и место на корисникот — доверител 
— број на жиро и на другата сметка на доверителот во корист на кој се издадени чековите 
— реден број на пресметката (почнува од број 1, а сите спецификации издадени во текот на пре* 

сметковниот период го носат истиот број) 
— збир на страните (вкупен износ од спецификацијата) 
— во десниот агол ознака на страната 
во вертикалните колони се внесуваат примените чекови за верижење и финансиските чекови пое-

динечно со сите податоци што ги содржи чекот, и тоа: 
— реден број на ставката (чекот) 
— број на чекот (се запишува на истиот начин како што е и отпечатен на самиот чек; ххх — хххх)[ 
— шифра на целта на плаќањето (со пренос на соодветниот податок од чекот односно врз основа на 

легендата за оваа шифра) 
— вид и намена на чекот (според легендата од образецот 
— број на жиро-сметката на должникот (ххххх — ххх — хххххххх) 
— поединечен износ од чекот 
— датум на настанување на должничко-поверлтелскиот однос; датум на издавање на чекот; датум 

на приемот на чекот. 
На крајот: 
— пренос од претходната страна 
— вкупен збир 
— штембил и потпис на овластените лица на подносителот на спецификацијата 
— датум на приемот на спецификацијата во СОК, 
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«39. 

Брз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во Брека со член 12 став 5 од Законот за здру-
зкувајве во Заедница на југословенското електросто-
панство („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ 
БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1Ѕ80 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за Енергетскиот биланс на Ју-
гославија за 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/80) и во Енергетскиот биланс на Југославија 
За 1980 10дича, што е составен дел од таа одлука, се 
утврдува измената во поглед на увозот на сурова 
нафта и производството на нафтени деривати. 

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

Е. п. бр. 319 
10 јули 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен еовсг 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

640. 

Брз основа на член 76 од Деловникот на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/79) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВРЗ САНИРАЊЕТО НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

1. Се основа Комисија за усогласување на ак-
тивностите врз саиирањето на последиците од еле-
ментарни непогоди (во натамошниот текст Комиси-
јата). 

2. Комисијата ги разгледува прашањата што се 
однесуваат на: мерките со кои се отстрануваат по-
следиците предизвикани од елементарни непогоди 
од поголеми размери; на правните, економските и 
техничките прашања во. врска со санирање^ на 
последиците од елементарни непогоди од поголеми 
размери: обезбедувањето соработка и усогласување 
на активностите на Советот и на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации врз сани-
р а њ е ^ на настанатите последици; предлагањето и 
преземањето на определени превентивни мерки, 
обезбедувањето соработка со надлежните републич-
ки и покраински органи, како и со соодветните са-
моуправни организации и со други организации и 
заедници на ниво на федерацијата. 

3. Комисијата ја сочинуваат: претседателот и 
членовите што ги именува Сојузниот извршен со-
вет од редот на членовите на Советот и претстав-
ниците на сојузните органи на управата и на со-
јузните организации во чиј делокруг спаѓаат пра-
шањата за кои се формира Комисијата, како и од 
претставниците на Стопанската комора на Југосла-
вија што ќе ги определи Комората. 

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

Е. п. бр. 311 
10 јуни 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

641. 

Врз основа на член 336 од Законот за воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 
и 20/79), во спогодба со претседателот на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар 
за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕДАВАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ 

ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Под оружје, во смисла на овој правилник, се 

подразбираат сите видови оружје што според ре-
публичките, односно покраинските прописи за оруж-
је можат да се набавуваат, да се држат и да се носат 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Под муниција, во смисла на овој правилник, се 
подразбира муницијата за сите видови оружје од 
став 1 на овој член. 

Член 2 
Патник кој во јавниот превоз во воздушниот 

сообраќај (во натамошниот текст: патник) поседува 
оружје и муниција врз основа на важечка исправа 
за држење, носење или набавување на оружје из-
дадена од надлежниот орган, пред качувањето во 
воздухопловот, му ги предава на овластеното лице 
на надлежниот орган за внатрешни работи. 

Овластеното лице надлежниот орган за внат-
решни работи ќе одбие да го прими оружјето и му-
ницијата од став 1 на овој член само ако според 
прописите на земјата во која се наоѓа аеродромот 
на определувањето превозот на оружје и муници-
ја со воздухоплов е забранет. 

Член 3 
Ако полетувањето се врши од аеродром кој се 

наоѓа во странство, пред качувањето во воздухопло-
вот патникот е должен оружјето и муницијата да 
му ги предаде на водачот на домашниот воздухо-
плов. 

Член 4 
За начинот на предавање и враќање на оруж-

јето и муницијата патгашот треба на пригоден на-
чин да биде известен пред предавањето на багажот 
заради испраќање во согласност со меѓународните 
норми. 

Член 5 
Овластеното лице на надлежниот орган за вна-

трешни работи при приемот на оружјето и муни-
цијата од патникот проверува дали оружјето е спа-
кувано и дали потникот поседува одобрение од над-
лежниот орган за држење, носење или набавување, 
односно внесување на оружје во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 



Петок, 18 јули 1980 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ БроЈ 40 — Страва 127Т 

Овластеното лице од став 1 на овој член прове-
рува дали оружјето е испразнето. 

Член 6 
За применото оружје и муниција заради пре-

воз овластеното лице на надлежниот орган за вна-
тпешни работи му издава на патникот потврда и го 
известува за местото и начинот на враќањето на 
оружјето и муницијата. 

Еден примерок од потврдата за приемот на оруж-
јето и муницијата заради превоз му се издава и на 
водачот на воздухоповот со кој се врши превозот на 
применото оружје и муниција. 

Член 7 
Потврдата за прием на оружје и муниција за-

ради превоз содржи: 
1) назив на органот кој ја издал потврдата, 

место и датум на издавањето на потврдата; 
2) презиме и име, живеалиште и адреса на 

станот на патникот кому му припаѓаат оружјето и 
муницијата; 

3) податоци за видот и бројот на исправата со 
која се утврдува идентитетот на патникот (пасош, 
лична карта и др.); 

4) податоци за видот, марката и калибарот на 
оружјето и фабрички број на оружјето; 

5) податоци за количеството на муницијата; 
6) место за заверка на приемот на оружјето и 

муницијата. 
Потврдата од став 1 на овој член се издава на 

образецот што е отпечатен кон овој правилник и 
претставува негов составен дел. 

Член 8 
Оружјето и муницијата овластеното лице на 

надлежниот орган за внатрешни работи му ги пре-
дава, во воздухопловот со кој патникот се превезу-
ва, на водачот на тој воздухоплов. 

Водачот на воздухопловот или членот на еки-
пажот што тој ќе го определи, го презема оружјето 
и муницијата и го обезбедува нивното сместување 
во посебна касета наменета за превоз на оружје и 
муниција, односно во посебен дел од багажникот 
на воздухопловот. 

Член 9 
Касетата за превоз на оружје и муниција мора 

да има ознака за припадноста на воздухопловот. 
Клучот од касетата за превоз на оружје и му-

ниција мора да биде обезбеден од пристап на неов-
ластени лица. 

Член 10 
Ако патникот во текот на превозот го менува 

воздухопловот, оружјето и муницијата, водачот на 
воздухопловот или членот на екипажот што тој го 
определил ќе му го предаде, заради натамошен пре-
воз на водачот на воздухопловот со кој патникот 
натаму се* превезува. 

Предавањето на оружјето^ и муницијата, во сми-
сла на став 1 од овој член, ќе се изврши во при-
суство на овластеното лице на надлежниот орган 
за внатрешни работи и на претставник на превоз-
никот на аеродромот на кој патникот го менува во-
здухопловот. 

Ако од оправдани причини предавањето на 
оружјето и муницијата не може да се изврши на 
начинот од став 1 на овој член, водачот на возду-
хопловот или членот на екипажот што тој го опре-
делил ќе му ги предаде оружјето и муницијата на 
овластеното лице на надлежниот орган за внат-
решни работи. Со тоа оружје и муниција ќе се пос-
тапи на начинот пропишан во член 8 од овој пра-
вилник. 

Член 11 
Отворањето на багажникот на воздухопловот во 

кој се наоѓа оружјето и муницијата на домашниот 
аеродром може да се врши само во присуство на во-
дачот на воздухопловот или на членот на екипажот 
што тој го определил, на овластеното лице на над-
лежниот орган за внатрешни работи и на претстав-
никот на превозникот. 

Член 12 
Водачот на воздухопловот или членот на еки-

пажот што тој го определил, му ги предава оруж-
јето и муницијата на овластеното лице на надлеж-
ниот орган за внатрешни работи во определена про-
сторија на аеродромот на определувањето на пат-
никот, а по растоварувањето на оружјето и муни-
цијата од воздухопловот. 

Член 13 
Овластеното лице на надлежниот орган за вна-

трешни работи му го враќа на патникот оружјето 
и муницијата врз основа на потврдата за приемот 
на оружјето и муницијата поради превоз, со тоа 
што претходно го проверува идентитетот на патни-
кот. 

Патникот го потврдува приемот на оружјето Л 
муницијата со потпис на потврдата. 

По враќањето на оружјето и муницијата, овлас-
теното лице од став 1 на овој член задржува еден 
примерок од потврдата на која патникот со потпис 
го потврдил враќањето на оружјето и муницијата. 

Член 14 
Предавањето и враќањето на оружјето и муни-

цијата на аеродромот што се наоѓа во странство се вр-
ши во согласност со одредбите на овој правилник, 
ако со прописите на странската земја во која се 
наоѓа аеродромот предавањето и враќањето на 
оружјето и муницијата не е поинаку уредно. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П.бр. 343-1-1/30 
26 јуни 1980 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ е. р. 

(назив на надлежниот орган) 

Датум 19 година 

Врз основа на член 7 од Правилникот за начи-
нот на предавање и враќање на оружје и муниција 
во јавниот превоз РО воздушниот сообраќај („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 40/80) се издава 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПРИЕМ НА ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА ЗАРАДИ 

ПРЕВОЗ 

Примено од патникот " 
(презиме и име) 

Со живеалиште : 1 • 
(место, улица и број) 

Вид и број на исправата за идентитетот -
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Оружје: 

Тип марка — калибар — 

фабрички број . 

Муниција: парчиња ознака — — — 

Потпис на овласте- Потпис на водачо! 
ното лице, на воздухопловот, 

. т т п . 

Потпис на водачот Потпис на овласте-
на воздухопловот, ното лице, 

Оружјето и муницијата 
ги примил патникот, 

Образецот е со формат од 30 X 21 cm. 
Текстот се печати на еден од јазиците на народит 
и народностите на Југославија и најмалку на еде] 
сд странските јазици. 

642. 

Врз основа на член 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 „THE GUARDIAN" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „The Guardian11 од 16 јуни 
1980 година, што излегува на анга леки јазик во 
Лондон и Манчестер, Велика Британија. 

Бр. 650-1-32/480 
27 јуни 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

643. 

Врз основа на член 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 СФРЈ4*, бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „StDDEUTSCHE ZEI-

TUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Suddeutsche Zeitung", број 

135 од 13 јуни 1980 година, што излегува на герман-
ски јазик во Минхен, Сојузна Република Германи-

ј а -

Бр. 650-1-22/890 
27 јуни 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

644. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 
од Законот за Народната банка ва Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), а во согласност со точка 2 на Одлуката за 
целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и заедничките основи на кредит-
ната политика во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ 4 , бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНОТ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМ-

ВРИ 1980 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во на-
тамашниот текст: банките) се должни да го усог-
ласуваат обемот на порастот на своите пласмани во 
периодот јули — септември 1980 година така што 
тој пораст, сметајќи го и остварениот пораст во пе-
риодот јануари — јуни, со состојбата на 30 септем-
ври 1980 година, ка ј секоја банка да не биде пого-
лем од 15°/о во однос на состојбата на вкупните 
пласмани на банката според билансот на 31 декем-
ври 1979 година, намалена за износот на остваре-
ниот пораст во 1979 година над порастот на плас-
манот на банките во 1979 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/79, 32/79, 48/79 и 61/79). 

Банките што даваат кредити за сезонски зали-
хи на пченица од родот на 1980 година можат сво-
т е вкупни пласмани да ги зголемат над порастот 
утврден во став 1 под оваа точка за износот на оства-
рениот нето пораст на кредитите за производство 
и залихи на пченица, сметано во однос на состој-
бата на тие кредити на 31 декември 1979 година. 

Во рамките на порастот на обемот на пласма-
нот од став 1 на оваа точка, банките ќе ја усогла-
суваат динамиката на порастот на пласманот така 
што тој пораст за секој ден во текот на периодот 
од 1 јули до 30 септември 1980 година, а според 
книговодствената состојба на банката, да не над-
минува 15% во однос на состојбата на вкупните 
пласмани на банката според билансот на 31 декем-
ври 1979 година. 

2. Под вкупни пласмани на банката, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и други пласмани (освен 
кредитите и другите побарувања по основ на одно-
сите меѓу банките, вклучувајќи ја и Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка и 
Пазарот на пари и хартии од вредност), што банки-
те им ги даваат на организациите на здружен труд 
и на други општествени и правни лица, на граѓан-
ски правни лица и граѓани, без оглед на изворите 
на средствата од кои тие кредити и пласмани се д а -
ваат. 

Под пласмани на банката во смисла на одред-
бата на став 1 од оваа точка не се подразбираа*; 
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1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини; 

2) пласманите за обнова и изградба на подрач-
јата пострадани од катастрофалниот земјотрес во 
Социјалистичка Република Црна Гора; 

3) пласманите што се вршат во рамките на по-
себни и дополнителни мерки за потикнување на 
побрзиот развој на САП Косово; 

4) кредитите и други пласмани што банките ги 
даваат за станбена изградба; 

5) зголемувањето на девизните* кредити во би-
лансот на банката настанато по основ на изврше-
ното рефинансирање на стрнските кредити на ор-
ганизациите на здружен труд во 1980 година, за-
ради привремена отплата на порано склучени-
те кредити под по неповолни услови, до износот до 
кој тие кредити се искористени заклучно со 31 де-
кември 1979 година; 

6) зголемувањето на девизните кредити и дру-
ги побарувања во девизи од домашните комитенти, 
во билансот на банката, по основ на книжење на 
курсните разлики настанати како резултат од про-
мената на курсевите на странските валути во од-
нос на динарот од 7 јуни 1980 година и пресметани 
на состојбата на тае кредити и побарувања во. кни-
говодството на банката на 6 јуни 1980 година. 

3. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот на пласманот до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 на 
оваа одлука. Меѓусебното отстапување односно при-
мање на неискористениот дел на порастот на плас-
манот. во смисла на оваа одредба, банките го вр-
шат во текот на периодот на кој оваа одлука се 
однесува. Меѓусебно отстапување, односно примање 
на неискористениот дел на порастот на пласманот 
банките не можат да вршат по истекот на послед-
ниот ден на тој период. 

Банките кои во смисла на одредбата на став 2 
од точка 1 на оваа одлука, имаат поголем пораст 
на вкупните пласмани од порастот утврден во став 
1 од точка 1 на оваа одлука, не можат да вршат 
отстапување на неискористениот дел на порастот на 
Пласманот на другите банки, а во смисла на став 1 
од оваа точка. 

За отстапениот односно примениот дел на неис-
користениот пораст на пласманот, во смисла на од-
редбата на став 1 од оваа точка, банката е должна 
да ја извести надлежната народна банка на репуб-
ликата, односно надлежната народна банка на ав-
тономната покраина во рок од 3 дена од денот на 
извршеното отстапување односно примање на дел 
од неискористениот пораст на пласманот. 

4. Заради следење и контрола на спроведува-
њето на оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка на републиката односно на-
длежната народна банка на автономната покраина 
да и доставуваат месечни извештаи за остварениот 
пораст на нивните вкупни пласмани по билансот, со 
состојбата на последниот ден во месецот за секој 
месец во текот на периодот јули — септември 1980 
година и тоа најдоцна во рокот пропишан за подне-
сување на билансот на банката. Тие извештаи на 
банката и се доставуваат во по два примерока. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на пласманот на банките на ниво 
на републиката, односно' автономната покраина и 
по еден примерок од примените индвидуални из-
вештаи од банките за изминатиот месец во рок од 
5 дена до денот на истекот на рокот од став 1 на 
оваа точка. 

5. Во врска со точка 4 на оваа одлука Народ-
ната банка на Југославија ќе го утврди извештај-
ниот образец за банките, со потребно упатство. 

в. Оваа одлука влегува во сила наредниот де« 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 40 
9 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија,. 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

645. 

Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 14 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр, 
49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1980. година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 

банките кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 
18/80 и 38/80) во точка 3, во одредбата под 8, на 
крајот точката се заменува со точка и запирка, и' 
потоа се додава нова одредба под 9, која гласи: 

„9) на порастот на девизните депозити врз кои 
се пресметува задолжителната резерва, кој наста-
на на 6 јуни .1980 година како резултат на проме-
ната на пресметковниот курс на странските валути 
во однос на динарот на 6 јуни 1980 година." 

2. Првата пресметка на задолжителната резер-
ва во смисла на оваа одлука банките ќе ја извршат 
според состојбата на средствата на 30 јуни 1980 го-
дина. 

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

О. бр. 43 
11 јули 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувер-
нерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-рКсеете Богоев, е. р. 

646. 
Врз основа на член 94 став 1 од Законот за 

девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕК-
ТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на 
ефективни динари во патничкиот промет со стран-
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Ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77, 61/77 и 
вб/79) во точка 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„Странски лица внесените ефективни динари до 
износ од 1.500 динари можат да ги користат за свои 
лични потреби (за исхрана, ноќевање и други лични 
потреби)." 

2. Во точка 2а став 1 по зборовите: „за прода-
дени домашни, зборовите: „и странски" се бришат. 

Став 2 се брише. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 39 
9 јуни 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувер-

нерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

647. 

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 З а -
конот за основните на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите ск-
лучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КАР-
БОКСИМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
10 јули 1980 година Спогодба за промена на затече-
ната цена за карбоксиметилцелулоза, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да можат својата затечена продажна цена прц пос-
тојните услови на продажбата, согласно со Одлука-
та за максимирање на учеството за покритие на 
трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79) да ја зголемат така што највисоката про-
дажна цена да изнесува 49,80 динари за еден ки-
лограм. 

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 даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Милан Б л а -
гој евиќ"~ Лучани. 

Претставници на кулувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

648. 

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

' С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДАЖ-
НИ ЦЕНИ ЗА ДЕТЕРГЕНТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на за -
течените малопродажни цени за детергенти, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени малопродажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, согласно со 
Одлуката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/79) да ги зголемат до 28,1*/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

-СФРЈ" . 

Претставници на производителите: 16 претстав-
ници-производители потписници на Спогодбата. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

649. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ЕТОК-
СИЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на за* 
течената цена за етоксилат, со тоа што производи-
телеките организации на здружен труд да можат 
својата затечена продажна цена при постојните ус-
лови на продажбата, согласно со Одлуката за мак-
симира.ње на учеството^ за покритие на трошоците 
на прометот („Службе« лист на СФРЈ", бр. 67/79) да 
ја зголеми така што највисоката продажна цена за 
етоскилат да изнесува 54 динари за еден килограм.1 
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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 даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Хромос" — 
Загреб и „Прва Искра" — Барич. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-

бата. 

650. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТ-
РИУМ СИЛИКАТ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
10 јули 1980 година Спогодба за промена на затече-
ните цени за натриум силикат, со тоа што производ 
дителската организација на здружен труд да може 
својата затечена продажна цена, при постојните ус-
лови на продажбата, согласно со Одлуката за мак-
симирање на учеството за покритие на трошоците 
на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/79) 
да ја зголеми така што највисоките продажни це-
ни за натриум силикат да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) натриум силикат-цврст 6,30 
2) натриум силикат-течен 3,20 
3) метасиликат 7,20 
4) литосил 4,10 

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 решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
родина. 

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

Претставник на производителот: „Галеника", 
Земун. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

Број 40 — Страна 1281 

651. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-

ТРИУМ ТРИПОЛИФОСФАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на за -
течената цена за натриум триполифосфат, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат својата затечена продажна цена при 
постојните услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие на 
трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79) да ја зголемаат така што највисоката 
продажна цена за натриум триполифосфат да из -
несува 22,92 динари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 198д 
година. 

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

Претставници на производителите: ТКИ-Храст* 
ник и ИХП — Прахово. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

652. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕТЕР; 
И АЗОТЕН ОКСИДУЛ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
16 јануари 1980 година Спогодба за промена на за -
течените цени за етер и азотен оксидул, со тоа што 
производител ски те организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата да ги зголемат така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за : 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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98,60 дин/kg 

130,00 дин/пакување 

19,80 дин/пакување 

37,00 дин/kg 

J) aether Rh.Jug. Ill, во паку-
вање од 100 kg 

2) aether Rh.Jug. Ш, во паку-
вање од 1000 g 

В) aether Pro narcosi Rh.Jug. 
I l l , во пакување од 100 g 

4) азотен оксидул, во паку-
вање од 1 kg 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 6999 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Лек" — Љуб-
л^ана. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Сојузна заедница на здравственото осигурување 

"и на здравството на Југославија — Белград, и 
Сојузна заедница на здравствените работни ор-
ганизации на Југославија — Белград. 

653. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
6pv 23/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на про-
изводителот и претставниците на гѓотрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА МАГ-
НЕЗИУМ-СУЛФАТ 

654. 

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), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-
ТРИУМ СУЛФАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 10 јули 1980 година Спогодба за промена на за -
течената цена за натриум сулфат, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат својата затечена продажна цена при постој-
ните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимпрање на учеството за покритие на тро-
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79) да ја заголемат така што највисоката про-
дажна цена за натриум сулфат да изнесува 5 ди-
нари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе 
го 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. 5099 од 18 јули 
1980 година. 

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

Преставници на производителите: 
Лозница и „Инцел" — Бања Лука. 

„Вискоза" — 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 ку -
пувачи-потршувачи потписници на Спогодбата. 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
10 јули 1980 година Спогодба за промена на затече-
ната нена за магнезиум-сулфат, со тоа што произ-
водителоката организација на здружен труд да мо-
ж е својата затечена продажна цена при постојните 
услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79) да ја зголеми така што највисоката продаж-
на ценз за магнезиум-сулфат да изнесува 5,65 ди-
нари за еден килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Зорка" — Су-
ботица. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 
купува ш-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

655. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
ната 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 оп-
штествената контрола на цените („Службен лис* на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦО-
ДЕЦИЛБЕНЗОЛСУЛФОНАТ 50»/в И ДОДЕЦИЛ-

БЕНЗОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА 95»/§ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
пџ 10 јули 1980 година Спогодба за промена на за -
течените цени за додецилбензолсулфонот 50% и до-
децилбензолсулфонска киселина 95Vo, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени, при. пос-
тојните услови на продажбата, согласно со Одлуката 
за максимирање на учеството за покритие на тро-
шоците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79) да ги зголемат така што највисоките продаж-
ни цени да изнесуваат, и тоа за: 
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1) додецилбензолсулфонат 50% 20,60 
2) додецилбензолсулфонска киселина 95% 39,20 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Хромос" — 
Загреб и „Прва искра" — Барич. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

656. 

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

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛ-
ЦИНИРАНА И КА УСТИЧКА СОДА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
30 јуни 1980 година Спогодба за промена на затече-
ните цени за калцинирана и каустична сода, со тоа 
што производителеките организации на здружен 
труд. да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, согласно со Од-
луката за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 69/79) да ги зголемат така што највисо-
ките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) калцинирана сода 3,64 
2) каустична сода — блок 6,51 
3) каустична сода — ливчиња 7,33 
4) каустична сода, во пакување од 1 kg 13,07 
5) каустмчиа сода, во пакување од 2 kg 11,44 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 5074 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: Фабрика соде 
— Лукавац. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

657. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествен 
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ11, 
бр. 25/72 и 35/72), ЕО врска со член 101 став 2 од 
Законов за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/30), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-
ТРИУМ ПЕРБОРАТ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
10 јули 1980 година Спогодба за промена на затече-
ната цена за натриум пербзрат, со тоа што произ-
вод ителската организација на здружен труд да мо-
ж е својата затечена продажна цена при постојни-
те услови на продажбата, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", брц 
67/79) да ја зголеми така што највисоката продаж-
на цена за натриум-перборат да изнесува 17,28 ди-
нари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го про-
даваат односно купуваат по цената и под условите 
што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 5099 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Велинка" — 
Љубљана. 

Претставници на купувачите-потрошуЕачи: 8 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

658. 

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); претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕКО-
ВИТЕ ЗА ВЕТЕРИНАРСКА УПОТРЕБА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа! 
на 1 април 1980 година Спогодба за промена на за -
течените цени за лековите за ветеринарска употреба, 
со тоа што производителските организации на здру-
ж е н труд да можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зго-
лемат до 9%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќ е 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 1363 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Галеника" 
— Земун, Ветеринарски завод — Земун, Вете-
ринарски завод Суботица, „Алкалоид" — Скопје, 
„Здравље" — Лесковац, „Галеника", ООУР Сред-
ства за заштиту биља — Земун, „Плива" — За-
греб и „Крка" — Ново Место. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ср-
болек" — Белград, „Агровојводина" — Нови Сад, 
„Бразда" — Земун, „Ветпром" — Белград, „Фар-
мација" — Загреб, „Реплек-Македонијалек" — 
— Скопје и „Ветеринарна" — Загреб. 

659. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
ната 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 иа цените („Службен лист 
ћа СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците, на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИО-
ЛОШКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ЛЕКОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 6 февруари 1980 година Спогодба за промена на 
затечените цени за биолошки ветеринарски лекови, 
со тоа што производител ските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни цени 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат во просек до 24,5/, а според Ценовникот кој 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 ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 3497 од 18 јули 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Ветеринарски 
завод — Земун, Ветеринарски завод — Суботи-
ца и „Плива" — Загреб. * 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Бра-
зда" — Земун, „Санитарија" — Нови Сад, „Агро-
војводина" — Нови Сад, „Ветпром" — Белград, 
„Фармација" — Загреб, „Срболек" — Белград и 
„Живинарство-Стове" — Сомбор. 

660. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
ната 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), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАР-
СКИ КОКС 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 
28 декември 1979 година Спогодба за промена на за-
течените цени за леарски кокс, со тоа што произ-
водителската организација на здружен труд да мо-
ж е своја затечена продажна цена, при постојните 
услови на продажбата да ги зголеми до 2б°/о, а спо-
ред Ценовникот што е составен дел од 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 ус-
ловите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
зачод за цени, со решението бр. 1474 од 17 јули 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставник на производителот: К Х К „Борис 
Кидрич" — РО Коксара Лукавац — Лукавац. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 52 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

661. 

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), претставниците 
на производителите и претставниците на потрошу-
вачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ТАЛУРШКИ КОКС 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 27 декември 1979 година Спогодба за промена на 
затечените цени за металуршки кокс, со тоа што 
производ ите лек ите организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 
17,22%, а според Ценовникот кој е составен дел од 
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. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решението бр. 1359 од 17 јули 1980 
^година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: К Х К „Борис 
Кидрич" ,РО Коксара Лукавац — рукавац, РМК 
Зеница, РО Железара — Зеница и МК „Железа-
ра Сисак", РО металуршка ваљаоничка произ-
водња — Сисак. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: РМК 
Зеница, РО Железара — Зеница, РО Железара 
Илијаш — Илијаш, РО Железара Вареш — Ва-
реш, МК Смедерево, РО Железара у изградњи 
— Смедерево, Рудници и железарница Скопје — 
Скопје, МК „Железара Сисак", РО металуршка 
ваљаоничка производња — Сисак, С Ж Ж е л е -
зара Шторе — Шторе и С Ж Железара Јесенице 
— Јесенице. 

662. 

Врз основа на член 72 став 2 а во врска со член 
79 став 2 од Законот за избор и отповик на делега-
ти во Сојузниот собор на Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78), Коми-
сијата за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието објавува 

Р Е З У Л Т А Т 

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА ЦРНА ГОРА 

I. Изборот е спроведен од 23 април до 23 јуни 
1980 година во сите собранија на општините на те-
риторијата на СР Црна Гора. На седниците на со-
бранијата на општините присуствувале вкупно 1158 
делегати. 

Кандидатот од листата на кандидатите Жугић 
Ратко добил вкупно 1138 гласови. 

Неважечки ливчиња имало 6. 
И. Републичката изборна комисија на СР Црна 

Гора на седницата од 2 јули 1980 година утврди, 
дека во смисла на член 67 став 1 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ за делегат во Сојузниот собор 
на собранието на СФРЈ е избран 

Ратко Жугиќ, роден 1923 година, советник во 
Собранието на СР Црна Гора, црногорец, член на де-
легацијата на Месната заедница „Новаковићи" — 
Жабљак. 

Бр. 199/3 
11 јули 1980 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 

Заменик-претседател 
Секретар на Комисијата, на Комисијата, 

Лубица 
Властимир Живковиќ, е. р. Јовичич-Станчиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за4 опре-
делување максимални цени за пченично брашно, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 39/80, се 
поткрале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МАКСИ-
МАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО 

Во точка 5 наместо текстот: „Одредбите од Од-
луката за определување на највисоко ниво на це-
ните за сите производи и услуги „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/80) не се применуваат врз цените што 
се формираат со оваа одлука" треба да стои: „Од-
редбите од Одлуката за определување на највисоко 
ниво на цените за сите производи и услуги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/80) не се применуваат 
врз цените што се формираат со оваа одлука, како 
и врз цените за леб и печиво. 

Цените за леб и печиво можат да се зголемат 
сразмерно на зголемувањето на цените за брашно 
и на процентот на учеството на брашно во произ-
водството на тие производи.". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 јули 
1980 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Црквењаш 
Мирка Стево, Чехаић Салиха Абдулах, Ћосић Вука 
Драгиња, Драгољ Муниба Мустафа, Јанковић То-
мислава Радмила, Јововић Милоша Невенка. Кан-
целар Ивана Петар, Костић Живана Радослав, 
Личина Војислава Нада; 

Маљац Фрање Милован, Манић Марка Милица, 
Михајловић Ж и к е Момчило, Мирковић Десанка 
Радмила, Пављашевић Шиме Владо, Пашић Николе 
Божидар, Пеић Милана Бранко, Пекић Спасоја 
Неделко, Петровић Драгољуба Добрила, Пешић 
Бранислава Владислав, Рамљанац Јована Ђорђе, 
Рудаковић Михајла Стоја, Тадић Анте Владо, 
Валпотић Матије Иван, Вукмировић Јове Милош* 
Вуковић Милосава Никодин, Шауер Леополда 
Михаел, Н1?>емф Рудолфа Рудолф, Шремпф Ва-
силија Бисерка; 
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— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за пости-
гање на исклучително добри успеси во своите 
единиции и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Димовски 
Трифуна Никола, Митрић Љубе Славко, Коричић 
Ферида Мухамед, Половина Стеве Лука Свиларић 
Матеје Олга; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Аџић Цв јетка 
Вукосава, Андриј анић Марка Иван, Барбек Петра 
Петар, Белић Јосипа Ва лент, Боројевић Петра 
Стана, Ценић Драгољуба Слободан, Црнобрња Гојка 
Здравко, Челикић Боривоја Драгица, Дубајић 
Марка Ђуро, Ђокић Благоја Владо, Илић Душана 
Душанка, Иванишевић Мила Јован, Калуђеровић 
Филипа Јово, Љубојевић Маринка Димитрије, Ми-
јовић Чедомира Милосав, Митровић Ђуре Небојша; 

Ненад Илије Перо, Николић Благоја Велимир, 
Пејин Бранка Емил, Пејовић Јагоша Милка. По-
повић Светозара Слободан, Псотка Кристофа Петар, 
Радовић Ђорђа Смиљка, Сабљак — Летинић Дра-
гутина Даница, Смуковић Алојза Алојз, Стевановић 
Исаила Драгослав, Страгар Јожета Јоже, Сворцаа 
Ђорђа Ђурађа; 

Томић Љубисава Јелисије, Трнић Илије Милу-
тин, Туршић Јожета Јоже, Врачар Илије Мара, 
Џумлијан Анте Ружа, Шабан Илије Марко. Шик-
љован Душана Ђорђе, Шушкавчевић Јака Милан; 

— за примерна работа на развивање полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешине™ и в о ^ ^ ч к и особини 

тшто служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Анђелковић 
Љубе Стојан, Ангеловски Ђорђија Душко, Чагоров-
ски Риста Тодор, Дубак Милића Гојко, Ђорђевић 
Богдана Милован. Илић Миодрага Милош, Јовано-
вић Луке Ратко, Јуренић Стјепана Иван, Јурковић 
Вида Ружа, Карановић Николе Бранко, Костади-
новић Живојина Иванка, Крстевски Цветка Јован, 
Крстић Душана Божидар, Лакић Владимира Слав-
ко, Мијаиловић Миодрага Мирослав, Милић Тривуна 
Шпиро, Милидраг Арсена Недељко, Остојић Ни-
коле Душан, Озмец Стјепана Чедомир, Павловски 
Дуке Живко, Петровић Белка Љубо; 

Рајковић Александра Зоран, Симић Драгољуба 
Тихомир, Смол.ан Анте Младен, Стефановић Љу-
бомира Никола, Трбовић Стевана Крсто. Турчино-
вић Рената Јосо, Васовић Шћепана Вукомир, Врн-
дић Јована Богољуб, Вуруна Жарка Мирко, Ж и -
гић Радета Мирослав, Живић Чедомира Радомир; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бојанин 
Богдана Стеван, Зотовић Радослава Слободан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Анђелковић 
Петра Стеван, Аничић Лазе Бошко, Богосављевић 
Милутина Тихомир, Ђилас Дане Урош, Е pop Дра-
гутина Звонко, Фрљ Мустафе Фадил, Кривокапић 
Милије Милутин, Лазаревић Живојина Петар, На-
даждин Саве Анка, Пашић Асима Касим, Павић 
Марка Милка, Пушкаров Саве Драгутин; 

Сладок Ђуре Јан, Спасојевић Милана Драгос-
лав, Шкуфица Фрање Звонко, Тирнанић Животе 
Слободан, Тукић Исмета Есад, Живковић Милорада 
Драгослав, Живковић Сретена Косара; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Драгичевић 
Фрање Вјенцеслав, Прокић Живојина Будимир, 
Турнишки Антуна Војислав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Баждалић 
Ахмеда Мустафа, Чоп Богомила Срђан, Деспотовић 
Милана Перка, Фришт Јосипа Јосип, Јеринић Марка 
Зорка, Јовановић Сретена Милош, Јурковић Анте 
Никола, Крижетић Јанка Владимир, Лазић Крсти-
воја Боривоје, Мичић Васе Сретко, Милошевић 
Боже Радисав, Митровић Славка Голуб, Мохарић 
Фрање Ивица, Обрадовић Сретена Драган, Паулић 
Јосипа Драган, Петровић Ђу рѓа Мирослав, Преоча-
нин Саве Шпиро, Ранђеловић Драгутина Витомир, 
Шкорић Николе Бора, Шкорић Јована Милан, 
Вујошевић Спасоја Драгиша, Жарина Ивана Стје-
пан; 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата зем-
јата и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

граѓанско лице на служба во ЈНА: Попов Петра 
Славко; 
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— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

граѓански лица на служба во ЈНА: Цвијетић 
Алексе Душан, Уламец Јурај а Мартин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бајић Ми-
лета Наталија, Бранковић Душана Мирослав, Ба-
карић Хамдије Исмет, Црногорац Марка Михајло, 
Чанковић Јована Мирко, Чех Ладислава Мирослав, 
Чеко Нилке Борка, Џелетовић Симе Петар, Главинко 
Јакова Андрија, Граховић Ћамила Екрем, Илић 
Љубивоја Драган, Илић Миодрага Милан, Јанковић 
Панте Мирко, Јевросимов Томе Вјекослав; 

Калајџић Јове Илија, Караџа Велимира Ни-
кола, Ковачевић Антона Илона, Крстић Николе 
Тихомир, Лаловић Гавре Чедо, Макара Трифка 
Мирослав, Максимовић Мирка Стеван, Маричић 
Ловре Никола, Мичевић Илије Владимир, Мијо-
вић Ристе Васо, Милићевић Живојина Косовка, 
Милановић Радоша Милета, Миовчић Велимира 
Петко, Миражић Градимира Душанка. Митраши-
новић Васе Милка, Млинар Илије Сретен; 

Пача Михаља Ј о ^ е ф , Пауновић Маринка Да-
ринка, Павловић Бранка Владо, Петковић Велисава 
Бошко, Петровић Саве Слободан, Поповић Власти-
мира Божидар, Поповић Ивана Марица, Проловић 
Андрије Бригита, Рачић Мирка Љупко, Ресан Мир-
ка Милош, Ристивојевић Косте Видоје, Рудић Ми-
лана Милан, Станковић Ратка Војин, Стошић Иси-
дора Павле, Тајић Хабиба Хасан, Томић Илије 
Милан, Тошовић Илије Вида, Увалић Фрање Ж е -
лимир, Величковић Миленка Јелена, Величковић 
Александра Звонимир, Вукасовић Душана Ковиљка, 
Зечевић Драгише Чедомир, Зекић Мехе Авдо; 

— за примерна работа на развивање полет за 
остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешински и војнички особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Андријевић 
Мирка Бранко, Божовић Панте Јелица, Чуљат Ива-
на Јосип, Чунчић Фрање Маријан, Дабовић Видака 
Ђуро, Ђорђевић Божина Бранислав, Гавриловић 
Бранка, Ђорђе, Германац Мије Иван, Граорац Ми-
лоша Радомир, Грмуша Мирка Вељко, Хорватић 
Ивана Иван, Јахић Шерифа Сабира, Карановић 
Душана Никола, Кнежевић Радосава Мара, Куше-
вић Јанка Јосип; 

Лед ер Стјепана Анкица, Матеша Мије Жељко, 
Миленковић Јована Драган, Миливојевић Веселина 
Милорад, Мркоња Јашара Рашид, Пепић Гојка 
Слободан, Пијуковић Марка Стеван, Посавец Те-
резије Никола, Пошарац Животе Боривоје, Стој-
сављевић Данета Бошко, Тирингер Карла Габор, 
Витез Стјепана Владимир, Влаинић Ивана Петар — 
Крешимир, Златковић Здравке ^ р ѓ е ; 

— за особени заслуги и Постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

• полковници: Бобичић Павића Милорад, Денона 
Јосипа Јосип, Крстић Радоја Боривоје, Крижишник 
Антона Антон, Морачанин Блажа Радосав, Правдић 
Петра Стево, Сенић Николе Вукашин, Стоиљко-
вић Јордана Драгољуб; 

потполковник: Смоловић Стевана Петао; 

граѓанско лице ка служба во ЈНА: Јовановић 
Милана Бранислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пол ков ници: Ђурић Благоја Живота, Ивовић 
Вида Мато, Чкркић Арсенија Бранко, Кољеншић 
Милића Пуниша, Кухка Јосипа Бранко, Мухаре-
магић Мустафе Зејнил, Павловић Раде Ђуро, Са-
рановић Јована Јован, Саплаић Срете Лазар, Стах-
чић Драгољуба Иван, Шарбајић Вукоте Пуниша, 
Влајковић Радоја Милош; 

капетани на боен брод: Мирковић Ненада Ми-
лан, Текавец Карла Драго; 

потполковник: Бегић Раме Ибрахим, Борковић 
Јована Драго, Дошен Јосипа Антон, Голенић Луке 
Стјепан, Чудомировић Војислава Миливој, Јова-

новић Милоша Милосав. Крнета Душана Стеван, 
Маговац Даќе Илија, Станковић Алексе Радисав, 
УгарковНћ Петра Милутин; 

воени службеници II класа: Кабић Јована Сте-
ван, Павић Бранимира Сима; 

воен службеник III класа: Станковић Милоја 
Будимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потнолковници: Јошовић Витомира Радојко., 
Кучан Драгутина Зринко, Михић Душана Васи-
лије; 

капетани I класа: Филиповић Крсте Велимир, 
Милановић Тихомира Радисав, Рак Драгутина 
Звонимир; 

заставници I класа: Дворшак Михаела Јожеф, 
Ђукић Димитрија Бранко, Јовановић Милисава 
Радослав, Петровић Милосава Миодраг, Ситнић 
Омера Мехо, Ризвић Б а ј ре Рамо, Живковић Лазара 
Бранко; 

заставници: Ба јић Милисава Радуле, Ђорђевић 
Пауна Јован, Новковић Тоде Миленко, Максимовић' 
Триве Вељко, Нешовић Љубомира Живорад; 
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постар водник I класа: Петровић Мршоја Бо-
гољуб ; 

воени службеник II класа: Бачић Милана 
Добривоје; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Андрија-
нић Ранка Славомир, Балек Лудвика Лудвик, Бас-
кић Милана Даница, Блажевић Фрање Катица, 
Дабић Драгутина Драгорад, Џаџић Петра Божидар, 
Филиповић Недељка Надежда, Косић Спасоја 
Љубица, Лазаревић Милорада Мирољуб Марјано-
вић Михајла Катарина, Михајловић Јована Дра-
ган; 

Пантелић Радојка Петар, Петровић Гвоздена 
Вера, Перовић Војина Момчило, Полаз ац Нинка 
Загорка, Пљеваљчић Тривка Светко, Рибар Или-
је Нада, Тешић Петра Мирјана , Тодић Гојка BpaFi-
ко, Томић Драгомира Миленко, Вранић Миљене 
Милован, Жегарац Саве Лепосава; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивање постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои ра-
ководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици 
и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковиици: Андоновски Манаила Стамат, Бе-
лотић Антона Анѓело, Бунчић Раде Гојко, Цветко-
вић Милића Гојко, Чубра Илије Никола, Драгаш 
Стевана Обрад, Јовановић Ивка Живојин, Јура-
шин Андрије Никша, Крвавац Ратка Милован; 

Лазаревић Ставре Најдан, Луковић Милоја 
Славко, Маџгаљ Ђоке Милан, Маријан Казимира 
Бранко, Мијовић Милована др Блажо, Петровић 
Војислава Предраг, Пољак Марка Нико, Познано-
вић Рада Душан, Радић Петра Иво, Робин Рудол-
ф а Јоже, Тасић Борисава Милорад, Татић Игња-
тија Чедомир, Видаковић Јосипа Јосип, Вучковић 
Зарија Бранислав, Вујошевић Петра Јован, Зу -
панчић Ивана Јанез-Душан; 

капетани на боен брод: Костић Рака Мило-
сав, Зелени Николе Никола; 

потполковник Војновић Раде Богдан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници: Беатовић Симе Стојко, Бојић Дра-
гољуба Миливоје. Бозаревски Димитрија Драган, 
Глишовић Миливоја Драгољуб, Ивковић Живојина 
др Јован, Јагер Мартина Јосип, Комленац Миле 
Стево, Крнета Раде Јован, Лапчевић Симе Драган; 

Медић Петра Бићо, Обрадовић Луке Ђуро, Ра-
доичић Радоја Александар, Рисојевић Мирка Гој-
ко, Софренић Гаје Александар, Стаменовић Ми-
лана Добривоје, Танкосић Милана Стево, Васко-
вић Видака Петар; 

потполковници: Барац Мате Мартин, Варан 
Ивана Томислав, Чук Ивана Франц, Делибашић 
Петра Миливој, Долиншек Драготина Драго, Гргу-
рић Јосипа Владимир, Хочевар Франца Леополд, 
Иванчевић Томе Вељко, Ивановић Љубомира То-
мислав* Кадијевић Милоша Љубомир, Калем То-
дора Момчило, Кажлев Николе Слободан, Кнеже-
вић Јове Јовица, Куновац Косте Ђорђе; 

Лазов Јосифа Трајко, Мачек Алојза Фрањом 
Миљковић Петра Десимир, Мирковић Симе Душан, 
Новаковић Станимира Милета, Павловић Љубоми-
ра Константин, Петковић Велимира Лазар, Радић 
Николе Данило, Радуновић Јована Михаило; 

Самарџић Илије Сретен, Савић Станимира Ми-
рослав, Сми ловић Фрање Милан, Субашић Тодора 
Димитрије, Шушњар Марка Данијел, Трајковић З а -
рија Борисав. Торбица Миле Ђорђе, Вујичић Љуба-
на Симо, Зец Бранка Ненад; 

капетани иа фрегата: Читаковић Драгољуба 
Владислав, Угричић Живка Милорад; 

мајори: Бабић Гојка Владимир, Бегић Јуре; 

Стјепан, Димитровим Бориса Александар, Фили-
повић Јована Божидар, Ковач Васе Марко, Мати-
јашевић Миљана Радован, Мрђа Петра Владо. Ра-
довинсвић Душана Милан, Томић Милосава Јован, 
Трипковић Ђуре Љубиша; 

капетан на корвета Ивеша Јосипа Лоренцо; 
капетани I класа: Арбанас Марка Марко, Б а -

јић Душана Свевлад. Дујин Радована Веселин, Ко -
вачевић Милоша Љубомир, Langerholc Franca 
Franc, Нинковић Милана Лазар, Радусиновић Јо -
вана Данило; 

заставник I класа Бобић Душана Никола; 
воен службеник IJ класа Јеротић Петра Р а -

дован; 

воени службеници III класа: Јанковић Стојана 
Тројан, Петровић Његована Миодраг; 

воен службеник IV класа Кљајић Михајла 
Мирко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајори: Бохатјук Алексе Јован, Лупало Мила-
на Драган; 

капетан I класа Николић Станимира Данко; 

капетани: Ашћерић Станка Миро, Козадра Ме-
ке Хасан, Кустић Владе Фрањо, Лекић Вукмана 
Драган; 

поручник Убавић Момчила Јован; 

заставник I класа Лојаничић Радоја Радомир; 

заставници: Богдановић Лазе Петар, ИличковиК 
Крсте Владимир, Милобратовић Јована Петар, Мир-
ковић Николе Милан, Прошевски Михајла Лазар, 
Соро Стевана Маринко, Срдић Геце Дане, Вицков 
Вељка Јован; 

постари водници I класа: Чанковић Петра Јо -
ван, Петковић Драгослава Мирослав, Пилај Мати-
је Иван, Смајић Мухарема Мехмед, Венечанш* 
Станка Саво; 

граѓанска лица на служба во ЈНА: БоначиН 
Илије Вера, Костић Спасоја Драгослав, Крстић 
Светозара Слободан, Кунић Дећира Халил, Славица 
Стипе Никола, Шуваковић Светислава Љиљане^ 
Узелац Душана Даринка, Ж и л и ћ Душана Милена} 
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— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ * 

полковници: Грковић Мирка Огњен, Ратковић 
Илије Борислав; 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
неси помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите држави, како и за осо-
бени заслуги во работата на развивањето на свес-
ста на граѓаните во борбата за независност на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници: Галин Илије Брацо, Грујић Ни-
коле Милан, Херман Јожефа Виктор, Станковић 
Радомира Чедомир. Терзић Јована Божидар. Вис-
ковић Јуре Зорислав; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА -ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

потполковник Радојчић Милорада Здравко 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

капетан Стојшић Жике Стево; 
поручник Ш у т и ћ Шпире Марко 

— за особени заслуги стекнати во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслугу на организирањето и зацврстувањето на 
вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковпици: Богавац Милосава Душан, Кнеже-
вић Николе Милан, Стаменовић Светозара Мило-
мир; 

СО ОЃДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник Радоман*.Марка Бранислав 

граѓанско лице на служба во ЈНА Илић Драго-
љуба Милинко 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

пуковници : Брзуља Жарка Симеон. Миљевић 
Благоте Рајко, Ороз Јевте Радмило, Пејановић Бо-
ж е Душан, Попарић Саве Бранко; 

пол ковници: Бокшан Мите Тихомир, Ћирић 
Михајла Ратомир, Гргић Марије Велимир, Мури-
шић Саве Војин, Радивојевић Радивоја Мирослав, 
Сарић Стевана Костадин, Стевановић Милена 
Миодраг, Утјешиновић Стојана Душан; 

воен службеник III класа Ђуровић Марка 
Живко; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Пријић Или-
је Милица 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во. нивното зацврстзгвање и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

пол ковници: Аћић Тривуна Тривун, Алић Са-
лиха Мујо, Атељевић Јована Милан, Бјелац Јова-
на Никола, Бријешка Марка Ђери, Чановић Гав-
рила Жарко, Чурлин Ивана Владимир, Говедина 
Антона Алојз, Гулан Милоша Драган, Гвоздено-
вић Бранка Душан, Ивошевић Петра Милош, Јо -
вић Владимира Стојан; 

Качић Андрије Звонимир, Кнежевић Николе 
Петар, Костић Драгољуба Урош, Марчетић Паје 
Гавро, Милутиновић Адама Радован, Нинковић Јо-
вана Ђорђе, Николић Зарија Александар, Новак 
Јожефа Јожеф, Новаковић Јосима Димитрије, Пау-
новић Митра Богић, Радовић Илије Миломир, Рис-
тић Милене Томислав; 

Секулић Лазара Борислав, Станојевић Владис-
лава Станислав, Станковић Радојице Ђорђе, Васи-
левски Николе Митко, Васиљевић Косте Чедомир, 
Терзић Тоше Петар; 

капетани на боен брод: Глигоријевић Душана 
Добривоје, Трбић Драгића Душан; 

потполковници: Анђелковић Владимира Неђо, 
Арсовски Милана Митре, Аврамовић Витомира 
Александар, Башић Јосипа Роман, Брезник Фрање 
Драгутин, Паровић Живана Петар, Чековић Аран-
ђела Томислав, Дундић Вуколе Слободан, Дурадбе-
говић Хасана Хамдо, Ђилас Стевана Маринко, Ђор-
ђевић Петра Петар; 

Грубачић Данила Живко, Јеличић Миле Слав-
ко, Јовић Стевана Станко, Хећимовић Луке Петар, 
Кајгана Милана Милан, Косанић Петра Милета, 
Лакићевић Душана Мирко, Љубоја Ђурђа Дими* 
трија; 

Мићовић Спасоја Радослав, Мијушковић Ми-
лутина Обрен, Милојевић Мијајла Ратко, Минчо-
ровски Димитров Петар, Мркопи Алојза Драгутин, 
Николић Милојка Срећко, Николић Стерђе Војин, 
Савић Петра Драгиша, Ступар Милоша Богдану 

, Тодоровић Видана Светислав, Вујић Јована 
Богдан, Вукосављевић Саве Витомир; 

капетан на фрегата Милошевић Војислава Алек-
сандар; 

мајори: Арсенијевић Љубомира Живорад, Мер-
тељ Антона Михаел; 
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капетани X класа: Богојевски Боже Драган, 
Овчарски Николе Димитар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници: Блажевић Антона Цветко, Иво-
шевић Раде Ђука, Јашар Тосума Саит.. Леонтије-
вић Раденка Цветко, Крстић Љубомира Томис-
лав, Милутиновић Петра Стеван, Павловски Кос-
тов Димитар; 

мајори: Бољевић Блага Арсеније, Дедић Нау-
ма Изет, Ђаковић Спасоја Слободан, Торник То-
маша .Михајло, Ђорђевић Вукадина Милисав, Ј а -
ковљевић Александра Драган, Јанда Владислава 
Велимир, Миливојевић Стојана Видосав, Обрадо-
вић Миленка Вук, Поповић Павла Никола, Тод*ач 
Александра Фрањо; 

капетани I класа: Драгић Томе Милорад, Џам-
баски Серафима Димитар, Јанковић Ђорђа Звони-
мир, Максић Симеуна Душан, Миладиновић Радој-
ка Александар, Митев Бориса Димитар, Павковић 
Томе Небојша, Потребић Миле Јово, Радовић Пау-
на Драгиша, Ристић Бранислава Миодраг, Стан-
ковић Васиљка Милија; 

заставници I класа: Ђурић Велимира Стојан, 
Ћега Ибре Илијас, Инђић Владимира Миливој, Ми-
ленковић Добросава Милосав, Петковић Цветка Че-
домир, Станојевић Јована Драго; 

заставници: Кнежевић Јована Васо, ПешиК 
Лекса Радован, Стевановић Тихомира Драгослав; 

постар водник I класа Векић Јована Никола; 
воени службеници II класа: Миленковић Саве 

Александар, Пантелић Ђоке Прокопије, Шимунић' 
Паје Милан; 

воен службеник III класа Николић Методија 
Живан; 

воен службеник V класа Лазић Матеје Љ у -
бомир; 

граѓанско лице на служба во ЈНА: Приќелма-
јер Јосифа Иванка; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА: Алексић' 
Ранка Градимир, Броз Добросава Мирјана, Дими-
тријевић Мије Мира, Димитријевић Лазара Мили-
ца. Дејановић Миле Милева, Ернаут Ђурађа Ви-
дојка, Ивковић Јована Драган, Јеремић Владими-
ра Добрила, Поповић Миле Радојка, Перић Стано-
ја Роса, Симоновић Милена Добрила, Сајмић Ха-
лита Хамдија, Стојанац Луке Драган, Шушко Ра -
ша да Рамиз; 

— за примена работа на развивањето полет за 
остваруван,е на поставените задачи, како и за по-
кажува Еве на старешинскки и војнички особини 
што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Момчиловић Раде Миле; 

поручници: Пилиповић Пилипа Боро, Пољак 
Јана Владо; 

постари водници: Гачина Владимира Гордан, 
Госић Живојина Јаков, Грујић Станоја Ралић, Сто-
јановић Вулета Миленко; 

водник I класа Цајић Вукадина Јовица; 

граѓански лица на служба во ЈНА: Бадовинац 
Младена Златко, Будисављевић Миће Нада, Девић 
Бранка Марко, Гомбош Мирка Никола Лаловић 
Трифуна Видосава, Радомировић Луке Катарина, 
Станојловић Светислава Борисав, Врзић Петра Бу-
де, Зеба Николе Милева. 

Бр. 149 
22 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги на унапредувањето на 
математиката, физиката и астрономи јата, како и 
за значаен придонес на усовршувањето на струч-
ни кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА' 
ЅВЕЗДА 

Савез друштава математичара, физичара и ас-
тронома Југрславије — Нови Сад; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот на-
предок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Продановиќ Дане Васо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Ђурашковић Павла Ђуро, Петковски Ђорђи}« 
Борис. Шкрињар Бранка Бранко; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Дамјановић Јоксима Владимир, Дрљача Душа-
на Александар, Костић-Башин Валентина Божена, 
Нејков Ванчо Душан, Николић Ђорђа Александар; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Милутиновић Добривоја Милојко, Ристовић Ми-
лоша Љубиша, Сабић Јакова Слободан, Станојевић 
Крсте Александар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изград-
ба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Маричић Николе Боривој; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Зоговић Михајила Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Шпадијер-Мирковић' Драге Душанка; 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на дваесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во основното образова-
ние и воспитување на младите генерации во духот 
на слободарските идеи и патриотизмот, како и за 
рридонес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Бакар" — Бакар; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во создавањето и 
омасовување на основните организации на финан-
сиските и сметковните работници и за успеси во 
стручното оспособување на членството 

Савез рачуноЕодствених и финанцијских рад-
инка Хрватске — Загреб; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во развивањето и омасовување-
то на атлетиката и за успеси постигнати во нат-
преварувањето во земјата и странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Атлетски спортски клуб „АСК" — Сплит; 

— по повод н а ' триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во развивањето и омасовување^ 
на ракометниот спорт и за успеси постигнати на 
натпреварувањата во земјата и странство 

Рукометни клуб „Локомотива'* — Загреб; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето. а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Индустрија гумених, кожних и хемијских про-
извода „Сава" — Крањ; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на двесте и педесетгодишнината 
на постоењето, а за особени заслуги во основното 
образование и воспитување на младите генерации 
во духот на слобода реките идеи и патриотизмот, 
како и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Основна школа „Светозар Милетић" — Земун; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ковачевић Вуколе Миливоје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од. значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Хасанагић Хусеина Едиб, Пенезић Велимира 
Бранислав; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дамњановић Богдана Милан, Хасанагић Омера 
Шукрија, Јечменица Душана Урош, Вулевић Мика 
Јован, Зечевић Васа Милојица; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Костић Александра Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Пецикоза Омера Исмета; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
Од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Опарић РадисаЈза Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Пурић Миленка Милован; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дукић Душана Лазар; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги на полето'на јавната деј -
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гаши Аљуша Аљуш; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј -

ност со која се придонесува кон општиот напредок: 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Савељић Радована Никола, Шешлија Павла 
Милан. 

Бр. 160 
21 декември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стр ама 

637. Одлука за основање Служба за репрезен-
тативни објекти — — — — — — 1269 

638. Уредба за условите, начинот и постапката 
за проверка на примената на верижниот 
начин на плаќање и пресметка во 
Службата на општественото книговодство 1269 

639. Одлука за измена на Одлуката за Енер-
гетскиот биланс на Југославија за 1980 го-
дина - — — — — — — — 1276 

640. Одлука за основање Комисија за усогла-
сување на активноста врз санирањето на 
последиците од елементарни непогоди -г- 1276 

641. Правилник за начинот на предавање и 
враќање на оружје и муниција во јавниот 
превоз во воздушниот сообраќај — — 1276 

642. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „The Guardian" — 1278 

643. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето fia весникот „Siiddeutsche 
Zeitung" — — — — — — — — 1278 

644. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманот на 
банките во периодот од јули до 30 септем-
ври 1980 година — — — — — — — 1278 

645. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на банките ка ј На-
родната банка на Југославија — — — 1279 

646. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за изнесување и внесување на ефек-
тивни динари во Патничкиот промет со 
странство — — — — — — — — 1279 

647. Спогодба за промена на затечените цени 
за карбоксиметилцелулоза — — — — 1280 

648. Спогодба за промена на затечените ма-
* лопродажни цени за детергенти — — — 1280 

649. Спогодба за промена на затечените цени 
за етоксилат — — — — — — — 1280 

650. Спогодба за промена на. затечените цени 
за натриум силикат — — — — — — 1281 

651. Спогодба за промена на затечената цена 
за-' натриум триполифосфат — — — 1281 

652. Спогодба за промена на затечените цени 
за етер и азотен оксидул —- — — — 1281 

653. Спогодба за промена на затечените цени 
за магнезиум-сулфат — — — — — 1282 

654. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриум сулфат — — — — — — 1282 

655. Спогодба за промена на затечените цени 
за додецкдбензолсулфонат 509/о и доде-
цил бензол су фонска киселина 95% — — 1282 

656. Спогодба за промена на затечените цени 
за калцинирана и каустичнћ сода — — 1283 

657. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриум перборат — — — — — 1283 

658. Спогодба за промена на затечените цени 
за лекови за ветеринарска употреба -г- — 1283 

659. Спогодба за промена на затечените цени 
за биолошки ветеринарски лекови — — 1284 

660. Спогодба за промена на затечените цени 
за леа p ски кокс — — — — — — — 1284 

661. Спогодба за промена на затечените цени 
за металуршки кокс — — — — — 1284 

662. Резултат од дополнителниот избор за еден 
делегат во Сојузниот собор на Собранието 
па Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија од Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора — — — — — — 1285 

Исправка на Одлуката за определување мак-
симални цени за пченично брашно — — 1285 

Одликувања — — — — — — — — — 1285 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. I. П о т . фах 226. — Директор и главен« одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристика бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графкчкк 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17« 


