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Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 
58 и 414 од Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации им се прронаваат во мате-
ријални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/79, 48/79 и 66/79) во член 6 став 7 се менува и 
гласи: 

„Ако работникот, раководниот работник, однос-
но функционерот на службеното патување користи 
хотелско ноќевалиште, износот на дневницата од 
став 6 на овој член се зголемува за износот според 
хотелската сметка, и тоа на работникот — до 650 
динари, а на раководниот работник и на функцио-
нерот — до 700 динари". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 480 
9 октомври 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

867. 

Врз основа на член 78 став 2 од Законот за де-
визното работење и кредитните односи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), врз основа 
на согласноста од надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДИНАРИТЕ ОСТВАРЕ-
НИ СО ДАВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ И 
СО ПРОДАЖБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОМАШНИ 
СТОКИ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО ДЕВИЗЕН 

ПРИЛИВ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите под 
кои динарите остварени со давање на определени 

услуги во земјата, односно со продажба на опре-
делени домашни стоки на странски лица во земја-
та се пресметуваат како девизен прилив. 

2. Вкупниот . износ на динарите што организа-
циите на здружен труд можат да го пресметуваат 
како девизен прилив во текот на годината, во сми-
сла на оваа одлука, мора да има девизно покритие 
што се остварува со купување на динари за девизи 
од страна на странски лица преку овластени мену-
вачи, како и со динарите што Народната банка на 
Југославија им ги продала на странските банки. 

3. Организациите на здружен ТРУД што имаат 
сместувачки капацитети можат, како девизен при-
лив да ГЈД пресметуваат динарите остварени со да-
вање на странски лица услуги на сместување, пан-
сиони и други угостителски услуги во туристички-
те организации; услуги на посредување и вршење 
на туристички патувања и излети; услуги на пре-
воз на туристи по море, езера и реки; услуги за 
изнајмување на возила и пловила; услуги за орга-
низирање на лов и риболов; услуги на марини и 
терцијални спортско-туристички аеродроми; угос-
тителски услуги дадени во простории за игри на 
среќа; услуги во врска со посети на природни и 
културно-историски знаменитости; услуги за жи-
чарница услуги за користење на гаражи, паркира-
лишта и сали; услуги на тераси, плажи и базени; 
услуги за перење и чистење на рубелина и облека, 
како и козметичарски и берберско-фризерски ус-
луги; услуги за изнајмување на реквизити за спорт 
и разонода; услуги за поправки и одржување на 
возила и пловила и други слични услуги; услуги 
на туристички агенции; услуги за сместување во 
објекти за сместување што ги закупиле организа-
циите на здружен труд од физички лица врз основа 
на договори за трајна соработка (пансионско и дру-
ги услуги во организирани аранжмани), како и со 
продажба на определени домашни стоки на стран-
ски лица потребни за давање на напред наведе-
ните услуги, чија вредност треба да биде во сраз-
мера со вредноста на дадените услуги. 

Динарите остварени со давање услуги што не-
маат карактер на угостителски услуги, а се вршат 
покрај угостителските услуги во туристички објек-
ти и во бањски и климатски лекувалишта, на ор-
ганизациите на здружен труд им се пресметуваат 
како девизен прилив за делот на услугите што им 
ги извршеле на странските лица, ако тие органи-
зации во своите капацитети даваат и услуги за 
сместување и пансиони. 

4. Провизијата наплатена по основ на изврше-
ните менувачки услуги им се признава на основ-
ните организации на здружен труд што вршат ме-
нувачки работи како основица за утврдување на 
девизниот прилив. 

Провизијата наплатена по основ на изврше-
ните менувачки услуги во основните организации 
на здружен труд што имаат сместувачки капаци-
тети, посебно се искажува и се признава како ос-
новица за утврдување на девизниот прилив за кој 
износ се намалува вкупната реализација од извр-
шените други услуги. 
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f 5. Основица за утврдување на девизниот при-
лив од точка 3 на оваа одлука е вкупно остварена-
та реализација од извршените услуга и продажба-
та на домашни стоки од страна на основната орга-
низација на здружен труд што има капацитети за 
сместување, поделена сразмерно со учеството на 
остварената реализација на странските лица во 
вкупната реализација на основните угостителски 
услуги во периодот за кој се поднесува пресметка, 
со тоа што наплатите во девизи не можат да би-
дат предмет на пресметка во смисла на оваа од-
лука. 

Како основни угостителски услуги од став 1 
на оваа точка се сметаат услугите за ноќевање, но-
ќевања со појадок, полуланион и. пансион, како и 
услугите за сместување на лица и возила во кам-
пови. 

Пресметката на основицата од став 1. на оваа 
точка се врши на следниот начин: 

1) се утврдува вкупно остварената реализација 
по основ на услугите извршени во смисла на точка 
3 од оваа одлука, која се состои од сите динарски 
и девизни наплати, изразени во динари, извршени 
по тој основ во периодот за кој се поднесува прес-
метката. Вака утврдената реализација се дели на 
износот остварен со давање на основни угостител-
ски услуга и на износот остварен со давање на вон-
пансионски и други услуги; 

2) се утврдува денарската противвредност на 
Сите наплати извршени во девизи за кои се под-
несу ва ат посебни пресметки и кои не можат да би-
дат предмет на пресметка во смисла на оваа од-
лука; 

3) се утврдува (врз основа на податоците од 
рецепциските сметки за извршените и наплатените 
услуги) реализацијата остварена со давање на ос* 
ловни угостителски услуги на странски лица; 

4) се утврдува процентот на учеството на реа-
лизацијата остварена со давање на основни угос-
тителски услуги на странски лица во вкупната ре-
ализација остварена со давање на основни угости-
телски услуга на странски и домашни лица. 

Пресметката на девизниот прилив, врз основа 
на показателите од став 3 на оваа точка, се врши 
на следниот начин: 

1) денарската реализација остварена со давање 
на основни угостителски услуги на странски лица 
се утврдува така што од износот на реализацијата 
остварена со давање на основни угостителски ус-
луга на странски лица (став 3 одредба под 1 од 
оваа точка) се одбива динарската противвредност 
на сите наплати извршени во девизи (став 3 одред-
ба под 2 на оваа точка). Така утврдениот износ сз 
признава во основицата за пресметка; 

2) динарската реализација остварена со давање 
на вонпансионски и друга услуги на странски лица 
"се утврдува со примената на процентот на учество-
то на реализацијата остварена со давање на основ-
ни угостителски услуги на странски липа во вкуп-
ната реализација остварена со давање на основни 
угостителски услуги на странски и домашни лица 
(став 3 одредба под 4 на оваа точка) на вкупно 
остварената реализација по основ на давање вон-
пансионски и друга услуги на странски и домашни 
лица (став 3 одредба под 1 на оваа точка). 

6. Организациите на здружен труд што немаат 
Сместувачки капацитети можат како девизен при-
лив да ги пресметаат динарите остварени со да-
вање на странски лица угостителски услуга; услу-
ти? за .организирање, посредување и вршење на ту-
ристички патувања и излети; услуги на марини; 

услуги на rent-a-car службата; услуги на терција* 
рни спортско-туристички аеродроми; угостителски 
услуги дадени БО простории за игри на среќа; ус-
луга за изнајмување на возила и пловила; услуги 
за жичарница; услуги за сместување во објекти за 
сместување што ги закупиле организациите на 
здружен труд од физички лица врз основа на до-
говори за трајна соработка (пансионско! и други 
услуги во организиран аранжман); услуги за орга-
низирање на лов и риболов; услуги за изнајмување 
реквизити за спорт и разонода; заслуги за превоз 
на туристи по море, езера и реки; услуги во врска 
со посета на природни и културно-историски зна-
менитости; услуги за користење на гаражи, пар-
киралишта и сали; услуги на тераси, плажи и ба-
зени; услуги за поправка и одржување на возила 
и пловила и други слични услуги, како и динарите 
остварени од продажбата на странски лица опре-
делени домашни стоки потребни за давање на ус-
лугите од овој став, чи]а вредност треба да биде 
во сразмера со вредноста на дадените услуги. 

Основица за утврдување на девизиниот прилив 
претставува остварената реализација од тие услуги 
дадени на странски лица. Како доказ дека е извр-
шена услуга на странско лице, служи рекапитула-
цијата составена врз основа на документацијата за 
извршените услуги и остварените наплати од ко;а 
може да се утврди дека услугата дадена на стран-
ско лице, е заверена од страна на овластените ли-
ца на основната организација на здружен труд што 
ја извршила услугата. 

Туристичките агенции можат како девизен 
прилив да ги пресметаат само динарите што се од-
несуваат на реализацијата на сопствените услуги 
при договорањето на хотелски и угостителски ка-
пацитети на организациите на здружен труд што 
не се во состав на тие агенции. 

7. Пресметаа на девизниот прилив во смисла 
на оваа одлука, основната организација на здру-
жен ТРУД може да врши месечно или тримесечно, 
со тоа што тие пресметки се кумулативни. Овие 
пресметки се поднесуваат во рок од 90 дена од де-
нот на истекот на периодот за кој се поднесува 
пресметката. 

До донесувањето на конечна пресметка, прес-
метката на девизниот прилив од став 1 на оваа 
точка се намалува за 30°/о. 

На крајот на годината се поднесува конечна' 
годишна пресметка (која истовремено е и корек-
тивна пресметка) според податоците од завршната 
сметка на основната организација на здружен труд. 
Оваа пресметка се поднесува во рок од 90 дена од 
денот на истекот на годината за која се поднесува. 

8. Податоците за остварениот девизен прилив 
во смисла на точка 2 од оваа одлука ги обезбеду-
ваат Народната банка на Југославија и народните 
банки на републиките односно народните банки на 
автономните покраини. Ако износот на динарите 
според пресметките на организациите на здружен 
труд биде поголем од остварениот износ кој. спо-
ред податоците на Народната банка на Југославија, 
е евидентиран во платниот биланс и во девизниот 
биланс на Југославија, односно во платнобилансни-
те и девизнобилансните позиции на републиките и 
автономните покраини, пресметаниот износ на ор-
ганизациите на здружен труд спогодбено им се на-* 
ма лу ва. Конечна пресметка на девизниот прилив! 
според оваа точка се врши во рамките на пресмет-
ката за четвртото тримесечје. 

9. Упатство за применување на одредбите од 
оваа одлука и за водење, прика жу вање и доставу-
вање на евиденцијата дава, по потреба, сојузниот 
секретар за финансии. 

10. Оваа одлука се применува од 1;јануари 1980 
година. 
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11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 481 
11 октомври 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин f урановиќ, е. р. 

868. 

Врз основа на член 331 од Законот за воздушна-
та пловидба („Службен лист на СФРЈ", 23/78 и 
20/79), претседателот на Сојузниот комитет за сооб-
раќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НЕСРЕЌИТЕ НА ВОЗДУ-

ХОПЛОВИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува: составот и рабо-

тата на Комисијата за испитување на несреќите на 
воздухопловите (во натамошниот текст: Комисија за 
несреќи); начинот на испитување на несреќите и не-
згодите на југословенските и странските воздухоп-
лови во воздушниот простор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија (во натамошниот 
текст: југословенскиот воздушен простор); начинот 
на работата на овластениот претставник на земјата 
во која воздухоплорот е регистриран во случај на 
несреќа на странски воздухоплов во југословенски-
от воздушен простор: начинот на составување на ко-
мисискиот извештај за несреќата, како и начинот на 
информирањето на јавноста за текот на испитување-
то на несреќата. 

Според одредбите на овој правилник се испиту-
ваат и несреќите во цивилното падобранстео. 

Член 2 
Смрт или телесна повреда на лица во воздухо-

пловот што ќе настанат без каква и да е причинска 
врска со извршувањето на летот не се сметаат како 
несреќа на воздухопловот, во смисла на овој правил-
ник. 

Член 3 
Стручната служба на Сојузниот комитет за соо-

браќај и врски (во натамошниот текст: стручната 
служба) организира испитување на несреќите на 
воздухопловите со давање стручна помош на Коми-
сијата за несреќи и со обезбедување на работата на 
Комисијата за несреќи во стручен, технички и орга-
низационен поглед; врши и други работи што го олес-
нуваат испитувањето на несреќите на воздухоплови-
те и се грижи за обезбедување и чување на доказ-
ниов материјал во врска со несреќата. 

^ Стручната служба води евиденција за сите нес-
реќи, води деловоден протокол и има свој печат и 
штембил. 

Член 4 
Испитување на несреќи на спортски воздухо-

плови на организациите на Воздухопловниот сојуз 
на Југославија, сообразно со одредбата на чпен 267 
од Законот за воздушната пловидба, врши Комиси-
јата за несреќи на воздухопловниот сојуз на соци-
јалистичката република, односно на автономната 
покраина на чијашто територија се случила несре-
ќата-. во согласност со одредбите на овој правилник. 

Комисискиот извештај за несреќата од став 1 
на овој член доставува до Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, најдоцна 15 дена од денот на 
завршувањето на тој извештај. 

Член 5 
Во случај на несреќа на спортски воздухоплов 

поради јкоја настапила смрт или потешка телесна 
повреда I на некое лице, или е предизвикана поголе-
ма материјална штета на трети лица, као и во слу-
чај на Несреќа на таков воздухоплов на воздуш-* 
ниот nat, односно на воздухопловното пристаниште?, 
организацијата на воздухопловниот сојуз на соци* 
јал потивката република, односно на автономната 
покраина на чијашто територија се случила несрет 
ката, односно сопственикот на воздухопловот се 
должни јза тоа веднаш да ја известат стручната 
служба рд член 3 на овој правилник. 

Член 6 
KorgJ цивилниот воздухоплов ќе претрпи не-

среќа веј забранета зона од интерес за вооружени-
те сили јна Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, таквата несреќа ја испитува Коми-
сијата з^ несреќи чиишто членови се и претстав-
ници нај Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 7 
За работата во Комисијата за несреќи, на чле-

новите иа Комисијата за несреќи, како и на струч-
њаците, јна организациите на здружен труд и на 
други организации кои и даваат помош на Коми-
сијата 34 несреќи, освен на работниците на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски, им припаѓа на-
домест. 

(ј Член 8 
Ако [заинтересираната организација на здру-

жен труд или друга организација или орган на 
управата! стави оправдан приговор дека во комиси-
скиот извештај непотполно и неточно е утврдена 
фактичката состојба како и причините за несреќата, 
претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски ќе формира нова комисија за несреќи, во 
согласност со одредбите на овој правилник. 

За испитување на една несреќа на воздухо-
плов Комисијата за несреќи може да се формира 
најмногу! двапати. 

Член 9 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

несреќи фе именуваат од редовите на пилотите, 
воздухопловните инженери, метеоролозите, лека-
рите, контролорите на летањето, правниците и 
други лица од соодветна стручност. 

Бројојт на членовите на Комисијата за несреќи 
го утврдува, зависно од тежината на несреќата на 
воздухопловот, претседателот на Сојузниот коми-
тет за сообраќај и врски, на предлог од стручната 
служба, а за испитување на несреќите од член 4 
на овој правилник — на предлог на воздухоплов-
ниот соју(з на социјалистичката република, односно 
на автономната покраина. 

Член 10 
Претседателот на Сојузниот комитет за сооб-

раќај и врски од редовите на работниците на 
стручната служба, именува постојан секретар на 
Комисијата за несреќи кој ја води администраци-
јата и ујчествува во работата на Комисијата за 
несреќи јкако записничар. 

Член 11 
Комисијата за несреќи по потреба, формира 

работни ^рупи во чијшто состав можат да влезат 
и стручњаци што не се членови на Комисијата. Со 
работата јна овие работни групи раководи член на 
Комисијава за несреќи. 
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Г • 
L Член 12 
K , Работни групи, зависно од карактерот на не-
среќата, можат да бидат: 

1) група за испитување на користењето на воз-
духопловот; 
I 2) група за испитување на основната структу-
ра на воздухопловот; 

3) група за испитување на погонско-моторната 
Трупа на воздухопловот; 

• 4) група за испитување на системот на возду-
хопловот; 

ј. 5) група за испитување на регистраторот на 
Додатоците за летот на воздухопловот и на регис-
ураторот на говорот во пилотската кабина; 

\ 6) група за анализа на записникот за одржу-
вањето на воздухопловот; 

| 7) група за испитување на работата на контро-
лата на летањето и на водењето на воздухопловот; 

ѓ 8) група за анализа на метеоролошките пода-
тоци; 

9) група за анализа на човечкиот фаѕѕтор; 
10) група за собирање искази на сведоците; 

| 11) група за испитување на активноста на 
екипите за евакуација и гаснење на пожари. 

• 4 Работните групи од став 1 на овој член се дол-
жни да состават извештај за својата работа, со 
заклучоци, и да го достават до Комисијата за 
несреќи. Извештајот на работните групи е соста-
вен дел на комисискиот извештај за несреќата на 
воздухопловот. 

| Член 13 
h 
f Комисијата за несреќи може да ангажира како 
Консултанти стручњаци од органите на управата, од 
организација на здружен труд или од друга орган-

; Иизација која е заинтересирана за резултатот на 
, Испитувањето на несреќата на воздухопловот, ако 
такви стручњаци има само во тие органи, односно 
организации. 

Член 14 
Стручната служба е должна, веднаш по узнава-

*вето за несреќата, односно за незгодата на возду-
хопловот да организира упатување на овластен ра-
ботник на стручната служба на местото на несреќа-
та и да подготви предлог за формирање на Коми-
сија за несреќи. 

Член 15 
Комисијата за несреќи, преку стручната служ-

ба, доставува препис од својот извештај за незгода-
та на воздухопловот до Сојузниот воздухопловен 
инспекторат, до носителот на правото на распола-
гање со воздухопловот, односно до сопственикот на 
воздухопловот, до носителот на правото на користе-
ње на аеродромот, односно до организацијата на 
здружен труд за аеродромски услуги ако до незго-
дата дошло на аеродромот, како и до Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, ако во незгодата 
учествувал воен воздухоплов. 

Член 16 
• Претседателот на Сојузниот комитет за сооб-
раќај и врски може да бара потребни известувања 
од државата во која воздухопловот е регистриран, 
односно од државата вб која воздухопловот е про-
изведен. 

Член 17 
• ТЖ ' г 

По доаѓањето на местото на несреќата, Комиси-
ите за несреќи, односно овластениот работник на 
/ручната служба, во соработка со истражните ор-
адеи и со органите за внатрешни работи, презема 

за обезбедување на местото на несреќата и 
џа зачувување на доказите. 

• - 1 
Член 18 

По завршеното испитување на местото на нес-
реќата, Комисијата за несреќи ја предложува рабо-
тата во седници. 

Кога Комисијата за несреќи ја заврши свотата 
работа, стручната служба презема техничко обра-
ботување на комисискиот извештај и се грижи за 
негово доставување до надлежните органи, до ор-
ганизациите на здружен труд и до други органи-
зации. 

Член 19 
Членовите и претседателот на Комисијата за 

несреќи го потпишуваат комисискиот извештај, а 
претседателот на Комисијата за несреќи со свој па-
раф ја заверува секоја страница на комисискиот 
извештај. 

Потпишаниот комисиски извештај со извешта-
јот на работните групи, со исказите на очевидците* 
со мислењето на вештаците и на други стручњаци, 
со записниците од седниците на Комисијата за не-
среќи, со скици, фотографии и со други прилози 
се заверува со посебен печат на Комисијата за не-
среќи. 

Член 20 
Секој член на Комисијата за несреќи има пра-

во да даде издвоено мислење за несреќата, ако не. 
се согласи со другите членови на Комисијата во 
поглед на донесениот заклучок или на одделни де-
лови во комисискиот извештај. 

Членот на Комисијата за несреќи кој ќе го из-
двои мислењето е должен подробно да ги изложи 
фактите и причините врз кои го заснова своето 
мислење. 

Член 21 
Оригиналот на комисискиот извештај, со при-

лозите, се чува 10 години од денот кога е завршен. 
Увид во комисискиот извештај може да се из-

врши со претходно прибавено одобрение од прет-
седателот на Сојузниот комитет за сообраќај и, вр-
ски, а ако во несреќата учествувал воен воздухо-
плов и од сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 22 
Ако југословенски воздухоплов претрпи несре-

ќа на територија на странска држава, претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски мо-
же, ако е тоа неопходно, покрај овластениот прет-
ставник, да определи џ советник на овластениот 
претставник. 

Советникот на овластениот претставник може 
да биде претставник на носителот на правото на 
располагање, односно на сопственикот на воздухо-
пловот кој ја претрпел несреќата. 

Овластениот претставник е' должен да состави 
извештај за својата работа и да го достави до прет-
седателот на Сојузниот комитет за сообраќај и 
врски. 

Член 23 
Брз основа на извештајот од член 22 став 3 на 

овој правилник стручната служба ќе состави пред-
лог за преземање мерки во поглед на безбедноста 
на воздушната пловидба. 

Член 24 
Ако несреќата на југословенскиот воздухоплов 

се случи вон од територијата на, која и да е др-
жава, таквата несреќа ја испитува Комисијата за 
несреќи во согласност со одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 25 
Кога во текот на испитувањето на несреќата 

ќе се установи дека странскиот цивилен воздухо-
плов летал во југословенскиот воздушен* простор* 
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заради извидување и собирање на податоци од ин-
терес за безбедноста и вооружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
таквата несреќа ја испитува Комисијата за несре-
ќи од член 6 на овој правилник. 

Член 26 
Ако во несреќата на воздухопловот учествуваат 

странски воен воздухоплов и југословенски цивилен 
воздухоплов или .странски воен воздухоплов и 
странски цивилен воздухоплов, испитување на та-
квата несреќа врши Комисијата за несреќи од член 
6 на овој правилник. 

Член 27 
Во случај на несреќа на странски воздухоплов, 

а на барање од државата во која воздухопловот е 
регистриран. Комисијата за несреќи нема да даде 
согласност за отстранување на воздухопловот од 
местото на несреќата, додека не пристигне овласте-
ниот претставник на таа држава. 

По исклучок од став 1 на овој член. воздухо-
пловот ќе се отстрани од местото на несреќата, ако 
е тоа неопходно заради спасување на лицата и 
предметите од воздухопловот, заради^ исправно 
спроведување на испитувањето на несреќата, за да 
се спречи уништувањето на воздухопловот од по-
жар, или за да се отстрани опасноста по безбедна-
та воздушна пловидба на други воздухоплови, ако 
несреќата се случила на аеродромот или во реонот 
на аеродромот. 

Член 28 
Комисијата за несреќи на странскиот овластен 

претставник и на неговиот советник ќе им овозмо-
жи: пристап кон местото на несреќата, преглед на 
останките и деловите на воздухопловот, учествува-
ње во испитувањето на очевидците на несреќата, 
увид во документацијата и материјалите битни за 
утврдувањето на причините за несреќата, како и 
поставување прашања на седниците на Комисијата 

несреќи. 
Член 29 

На странскиот овластен претставник и на него-
виот советник може да му се скрати давање на по-
датоци и пристап кон објектите што се од интерес 
за безбедноста на земјата. 

Член 30 
Стручната служба, веднаш по завршното соби-

рање на податоците на местото на несреќата^ на 
воздухопловот, издава информација за несреќата 
на воздухопловот што ја доставува до претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, до 
носителот на правото на располагање, односно до 
сопствеников на воздухопловот, до Сојузниот воз-
духопловен инспекторат и до други заинтересира-
ни организации на здружен труд и органи на уп-
равата. 

Информацијата од став 1 на овој член содржи 
особено: датум, време и место на несреќата; тип на 
воздухопловот, знаци на државната припадност и 
ознаки на регистрацијата на воздухопловот; пода-
тоци за екипажот на воздухопловот; податоци за 
бројот на загинатите и повредените лица и пода-
тоци за штетата; краток опис на несреќата; веро-
јатна причина за несреќата и предлог-мерки. 

Ако во несреќата учествувал воен воздухоплов, 
пред издавањето на информацијата од став 1 на 
овој член мора да се прибави согласност од сојуз-
ниот секретар за народна одбрана. 

Член 31 
Известување на јавноста за текот на испиту-

вањето на несреќата на воздухопловот врши прет-
еедателот на Комисијата за несреќи. 

АКО ВО несреќата учествувал и воен воздухо-
плов, пред издавањето на соопштението за јавноста 

мора д 
тар за 1 ]jf! 

се прибави согласност од сојузниот секрет 
сродна одбрана. 

Член 32 
Комисискиот извештај содржи особено: 
1) историјат на летот со податоци за видот на 

летот, ајеродромот на полетувањето, времето на по-
летувањето, аеродромот на определувањето, подго-
товките I за летот, одвивањето на летот и за наста-
ните за време на летот, како и за местото И 
времето! кога се случила несреќата; 

2) податоци за повредите на лицата и за бројот 
на загинатите лица; 

3) податоци за штетата нанесена на трето лице; 
4) податоци за видот на оштетувањето на воз-

духопловот; 
5) податоци за екипажот на воздухопловот (ста* 

рост, вид на дозволата за работа што ја имаат 
членовите на екипажот со роковите на важноста 
на тие 4 о з в о л и , овластувањата запишани во дозво-
лите за ј работа, бројот на часовите на летањето и 
времето ! на одморот пред критичниот лет); 

6) податоци за другите лица кои учествувале 
во изведувањето на летот (контролори на летањето, 
техничку лица и др.); 

7) податоци за воздухопловот (податоци за про-
изводителот, годината на производството, бројот на 
часовите на летањето, дефектите и поправките, 
рокот на) важењето на уверението за пловидбеноста, 
перформансите, горивото и ел.); 

8) податоци за метеоролошката ситуација на 
аеродромот на определувањето, на рутата и местото 
на несрејќата, за прогнозата на временската ситуа-
ција, за информациите во врска со метеорологика-
та ситуација што му се доставени на екипажот на 
воздухопловот и ел.; 

9) податоци за земските радионавигацион^ 
средства, вклучувајќи ги и следните средства; 

10) податоци за радиоврската помеѓу воздухо-
пловот иј надлежните служби на контролата на ле-
тањето; 

11) податоци за аеродромот на полетувањето И 
слетувањето, зависно од фазата на летот во која се 
случила (несреќата; 

12) информација за регистраторот на податоци-
те за летот и регистраторот на говорот во шкотска-
та кабина и за снимените податоци; 

13) податоци за ситуацијата на местото на нем 
среќата, |. положбата на останките и деловите на 
воздухопловот, состојбата и изгледот на материја-
лот, положбата на телата на загинатите и ел.; 

14) податоци за патолошкиот наод; 
15) податоци за пожарот и активноста на про* 

тивпожарните екипи за спасување и евакуација на 
постраданите во несреќата на воздухопловот; 

16) податоци за потрагата на воздухопловот vt 
спасувањето на воздухопловот, и за кршевите на 
структурата на воздухопловот; 

17) анализа на сите околности под кои се слу-* 
чила несреќата; 

18) наоди и мислења за несреќата на воздухо-
пловот (непосредни и посредни причини); 

19) пјзедлог-мерки; 
20) прилози кон комисискиот извештај (скици, 

фотографии и ел.). 

ј Член 33 
Наодот и заклучоците за несреќата на воздухо-

пловот t o согласност со член 277 од Законот за 
воздушнава пловидба се доставуваат, на еден од 
официјалните јазици, до Меѓународната организа-
ција на ОБИЛНОТО воздухопловство. 

Член 34 
Со дфнот на влегувањето во сила на овој пра* 

вилник престанува да важи Правилникот за изви-
дување нп несреќите во цивилното воздухопловство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/57). 
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Член 35 
Свој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист ка СФРЈ", 

VI/1 Бр. 184/79 
12 август 1930 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, е. p. 

јј 869. 

I Брз основа на член 18 од Законот за Народна-
та банка на Југославија и за единственото монетар-
но работење на народните банки на републиките и 
;на народните банки на автономните покраини 
{„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), во врска 
со чл. 42 до 54 од Законот за хартиите од вредност 
(„Службен лист на СФРЈ", број 40/78), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАН-

КА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за издавање на благајнички за-
писи на Народната банка на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 63/78 и 63/79) во точка 2 
став 2 зборовите: „до 31 октомври 1980 година" се 
заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1981 го-
дина". 

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

О. бр. 64 
$ октомври 1980 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната ианха на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

870. 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 16 
0д Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), во согласност со точка 2 од Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парична 
Политика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКА-
ТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАН-
КИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1980 ГОДИНА 
r 1. Во Одлуката за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на банките во 
Периодот од 1 октомври до 31 декември 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 55/80) во точка 1 се 
Додава нов став 2, кој гласи: 

„Банките што даваат кредити за сезонски зали-
хи на пченица од родот на 1980 година своите вкуп-
ни пласмани можат да ги зголемат над порастот ут-
врден во став 1 од оваа точка за износот на оства-
рениот пораст на кредитите за залихи на пченица, 
CMeiano во однос на состојбата на тие кредити на ден 
31 декември 1979 година." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се мену-
ва и гласи: 

„Во рамките на порастот на обемот на пласмани-
те од став 1 на оваа точка, банките ќе ја усогласу-
ваат динамиката на порастот на пласманите така 
што тој пораст според книговодството на банката со 
состојбата на секој ден во месецот да не преминува: 
1б<7о во октомври, 20% во ноември и 23°/о во декември 
1980 година." 

2. Во точка 3, по став 2, се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Банките што, во смисла на одредбата од став 
2 точка 1 на оваа одлука, имаат поголем пораст на 
вкупните пласмани од порастот утврден во став 1 
точка 1 на оваа одлука, не можат да вршат отстапу-
вање на неискористениот дел на порастот на плас-
маните на други банки во смисла на став 1 од оваа 
точка." 

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

О. бр. 65 
9 октомври 1980 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

871. 

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 бан-
ки на републиките и на 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 парична 
политика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува 

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

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 36/79, 
48/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80, 38/80, 
40/80, 43/80 и 51/80) во точка 2 став 1 во одредбата 
под 1 зборовите: „по стапка од 18,5Vo" се заменуваат 
со зборовите: „по стапка од 15,5%*. 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва 
според одредбите на оваа одлука, банките ќе ја из-
вршат според состојбата на средствата на ден 30 сеп-
тември^© година со тоа што средствата во износ 
што и одговара на стапката од 1°/о на средствата од 
точка 2 став 1 на одредбата под 1 ќе ги насочат за 
извршување на Самоуправната спогодба на банките 
за кредитирање на граѓаните врз основа на прода-
жба на девизи, а средствата во износ што и одговара 
на стапката од 0,5€/о на средствата од точка 2 став 1 на 
одредбата под 1 за извршувње на Самоуправната 
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спогодба на банките за здружување на средствата 
кај Југословенската банка за меѓународна економска 
соработка за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови и за изведување на инвестициони работи во 
странство на кредит во 1980 година, во смисла на 
точка 7 од Одлуката за целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и на заед-
ничките основи на кредитната политика во 1980 го-
дина. 

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

О. бр. бб 
9 октомври 1980 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

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

872. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, член 
21 став 3 од Законот за евиденциите во областа на 
трудот („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77) и член 
2 точка 10 од Општествениот договор за основите 
па заедничката политика на вработувањето во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/77), Сојузниот из-
вршен совет, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Из-
вршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Словенија, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Србија. Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Војводина, .Советот на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, советите на сојузите 
на синдикатите на републиките, советите на сојуз-
ите на синдикатите на автономните покраини, ре-
публичките заедници за вработување и покраински-
те заедници за вработување склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПО-

ДАТОЦИ ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со овој општествен договор се уредуваат кри-

териумите врз основа на кои самоуправните инте-
ресни заедници за вработување ќе обезбедуваат по-
датоци за невработените лица меѓу евидентираните 
лица што бараат вработување. 

.Член 2 
Учесниците на овој општествен договр (во на-

тамошниот '^екст: учесниците) се согласни дека, за-
ради обезбедување на податоците за невработените 
лаца, меѓу лицата што бараат вработување, како 
невработено лице, во смисла на овој општествен до-
говор, се смета лицето што ги исполнува следните 
услови, и тоа: 

1) кое нема можност со својот труд да обезбеди 
за себе, односно за семејството средства неопходни 
за живот; 

2) кое е готово во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија да прифати вработување што 
му одговара на неговите работни и стручни способ-
ности и на семејните прилики; 

3) кое не е на отслужување или на дослужување 
на воениот рок повеќе од еден месец; ј; 

4) ipe е способно за работа; 1 

5) кое не е ученик или студент, освен студена 
тите кок даваат изјава дека ќе го прифатат понудеа 
ното врјаботување и оние што се наоѓаат на стручно 
оспособување или преквалификација заради врабо« 
ту вање;[ 

6) кое е пријавено и редовно и се пријавува на 
самоуправната интересна заедница за вработувања 
каде што се наоѓа неговото живеалиште, односно ме« 
стото Hi последното престанување на работниот од« 
нос; 

7) кј>е ќе ја прифати понудената можност струч« 
но да (̂ е оспособи или преквалификува ако тоа ф 
општестзено-економски оправдано, со тоа што да му; 
е обезбедено вработување. 

Самкуправната интересна заедница за вработу« 
вање обезбедува податоци за невработените лица 
само меѓу евидентираните лица што бараат врабо« 
тување, ј чие живеалиште, односно местото на по« 
следното престанување на работниот однос се наоѓа 
на територијата на таа заедница. 

Член 3 
Учебниците се согласни дека, во смисла на овоЈ 

договр, за работа е способно лицето кое навршила 
15 години живот, кое не е постаро од 65 години 
(маж), [односно 60 години (жена), кое има општа 
здравствена способност, како и инвалидно лице кое 
е оспособено или рехабилитиран за вршење на 
определени работи. 

Член 4 
Учесниците се согласни дека, меѓу лицата што 

бараат вработување, нема можност со својот труд 
да обезбрдува за себе, односно за семејството сред-
ства неорходни за живот, лицето што ги исполнува 
следните услови, и тоа: 

1) лицето кое не е сопственик или уживател на 
земјоделско земјиште или не живее во земјоделско 
домаќинство што има или ужива земјоделско зем-ч 
јиште, а! кое: 

а) на е во работен однос; 
б) не е уживател на пензија; 
в) н^ е регистрирано дека врши дејност со ли-* 

чек трудЈ со средства на трудот во сопственост на 
граѓашх, јие е регистрирано дека со личен труд, са-
мостојно! во вид на занимање, врши професионална 
дејност А не врши дејност што не се ригистрира ка-
ко »зрше^е на дејност со личен труд со средства во 
сопотвенјзст на граѓани; 

г) вр^ии дејност што не се ригистрира како вр-* 
шеве нај дејност со личен труд (домашна ракотвор-
ба, аквизитериве и ел.), а приходот што со врше-
њето на јтаа дејност се остварува, не го преминува 
износот јна гарантираниот личен доход што важи 
на територијата на општината во која живее лице-
то што papa вработување; 

2) лицето што е сопственик или уживател на 
земјоделско земјиште или живее во домаќинство 
што има! или ужива земјоделско земјиште, а кое: 

1) по пат на образование се оспособило за вр-
шење н£( определено занимање; 

2) бара вработување затоа што, поради големи-
ната, природата и квалитетот на земјишниот имот, 
бројот da способните членови на семејството за 
работа, односно на домаќинството кои се занимаваат 
со земјоделско производство, природните услови и 
структурата на земјоделското производство и степе-
нот на опременоста на стопанството, неговиот труд 
не е неопходен за да се искористат можностите за 
производство во земјоделството што ги дава земјо-
делецот! имот; 

д) во' доволна мерка ја користи можноста за 
производство во земјоделството што ја дава земјо« 
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Делскиот имот или имотот на домаќинството во кое 
јкивее, но ни под тие услови не може со работата во 
оемјоделството да оствари приход поголем од изно-
сот на гарантираниот личен доход што важи на те-
риторијата на општината во која живее лицето што 
бара вработување. 

Условите од одредбите под б) и в) на точка 2 
ОД овој член поблиску се определуваат со опште-
ствени договори што се склучуваат во општините 
ади за повеќе општини. 

Член 5 
Учесниците се согласни дека е готово да при-

фати вработување во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија лицето што бара вработува-
ње, а кое: 

1) при пријавувањето на самоуправната интере-
сна заедница за вработување заради барање врабо-
тување ќе изјави дека ќе прифати секакво врабо-
тување на определено или неопределено време во 
живеалиштето ако тоа вработување одговара на не-
говата стручна подготовка и на другите работни спо-
собности стекнати со работа; 

2) истовремено со изјавата од точка 1. на овој 
.Член ќе изјави дека ќе прифати секакво вработу-
вање на неопределено време надвор од неговото жи-
веалиште или престојувалиште, под услов тоа вра-
ботување да одговара на неговата стручна подготов-
ка и на работните способности, притоа да се води 
сметка за неговата семејна состојба и за обврските 
спрема семејството, да му се обезбеди или дека ќе 
му се обезбеди сместување, односно стан за семеј-
ството. да му се обезбедени исти услови за остварува-
ње на личниот доход како на работник со исто за-
нимање и квалификација во местото на вработува-
њето, услови за школување на децата и други ус-
лови за живот и работа во согласност со републи-
чките, односно покраинските општествени договори 
или со општествените договори, односно со самоу-
правните спогодби што се склучуваат во оштетите , 
односно за повеќе општини. 

Член 6 
Учесниците се согласни начинот на кој лицето 

што бара вработување ќе докажува дека ги испол-
нува условите од чл. 2 до 5 на овој општествен до-
говор, да го утврдува надлежната самоуправна ин-
тересна заедница за вработување. 

Учесниците сметаат дека како доказ од став 1 
на овој член може да се користи и писмена изјава 
на лицето што бара вработување, со тоа што таа 
да биде составен дел на прашалникот што го попол-
нуваат лицата кои бараат вработување при пријаву-
вањето на самоуправната интересна заедница за вра-
ботување. 

Учесниците ќе настојуваат со републички про-
писи, односно со самоуправни општи акти на самоу-
правните интересни заедници за вработување да се 
обезбеди спроведување на овој општествен договор. 

Член 7 
Учесниците формираат комисија за следење на 

спроведувањето на овој општествен договор (во на-
тамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата се состои од девет членови и девет 
заменици. 

Еден член и еден заменик на член на Комиси-
јата ги определува спогодбено Сојузниот извршен 
совет и Советот на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија, а по еден член и по еден заменик на член 
на Комисијата спогодбено ги определуваат учесни-
ците на овој општествен договор од републиките и 
автономните покраини. 

Комисијата може да донесе деловник за својата 
работа. 

Комисијата го следи спроведувањето на овој оп-
штествен договор и за тоа ги известува учесниците-

Стручните работи во врска со работата на Ко-
мисијата ги врши Стручната служба на Сојузниот 
комитет за труд, здравство и социјална заштита. 

Член 8 
Измени и дополненија на овој општествен до-

говор може да предложи секој учесник. 
Измените и дополненијата на овој општествен 

договор се вршат со согласност на сите учесници. 

Член 9 
Овој општествен договор влегува во сила со де-

нот на потпишувањето од страна на учесниците, и 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

18 април 1980 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет, 
Светозар Пеновски, е. р. 

член на Советот и претседател на 
Сојузниот комитет за труд, здрав-

ство и социјална заштита 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Винко Јелчиќ, е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за труд 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Драгослав Турановиќ, е. р. 
заменик — републички секретар за 
труд, здравство и социјална заш-

тита 

За Извршниот совет на Саборот 
на СР Хрватска, 

Милан Пушкариќ, е. р. 
член на Советот и републички се-

кретар за труд 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Апдон Мојсов, е. р. 

член на Советот и републички се-
кретар за труд 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Мија Хинтерлехнер, е. р. 
советник на републичкиот секрет 

тар за труд 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Милијан Поповиќ, е. р. 
ушен на Советот и републички се-

кретар за труд 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Косово 

Д-р Мехмет Беграца, е. р. 
вршител на должноста секретар на 
Покраинскиот секретаријат за труд, 

здравство и социјална заштита 
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За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Горѓе Цветковиќ, е. р. 
член на Советот и покраински се-

кретар за труд 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, 

Предраг Петровски, е. р. 
член на Советот 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Босна и Херцеговина, 

Кемал Љухар, е. р. 
член на Претседателството 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Црна Гора, 

Миладин Богојевиќ, е. р. 
член на Претседателството 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Хрватска, 

Мирко Мекава, е, р. 
потпретседател на Советот 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, 

Д-р Синиша Спасов, е. р. 
потпретседател на Советот 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Словенија, 

Винко Хафие р, е. р. 
претседател на Републичкиот совет 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Србија, 

Иштван Тот, е. р. 
член на Претседателството 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Косово, 

Шефки Батриќи, е. р. 
член на Претседателството 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Војводина, 
Јосип Колар, е. р. 

член на Претседателството 

За Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедници за вработување на 

Босна и Херцеговина, 
Чедо Ракиб, е. р. 

секретар на Сојузот на заедниците 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Црна Гора, 
Томаш Буриќ, е. р. 

заменик-претседател на Извршни-
от одбор на Собранието на Заедни-

цата 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Хрватска, 
Петар Кокаљ, е. р. 

претседател на Собранието на За-
едницата 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Македонија, 
Миливој Димитровски, е. р. 

претседател на Собранието на За-* 
едницата 

За Сојузот на самоуправните инте-
ресни заедници за вработување 

на Словенија, 
Мирослав Нагли*!, е. р. 

претседател на Извршниот одбор 
на Собранието на Заедницата 

За Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Србија, 
Живорад Станисављевиќ, е. р. 

претседател на Извршниот одбор 
на Собранието на Заедницата 

За Покраинската самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Косово, 
Енвер Бериша, е. р. 

претседател на Собранието на За-
едницата 

За покраинската самоуправна ин-
тересна заедница за вработување 

на Војводина, 
Драгослав Стојановиќ, е. р. 

претседател на Собранието на За-
едницата 

873. 

Брз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот ѕа основите на системот на цените за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", 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 ПРИ-
КЛУЧОЦИ ЗА ТРАКТОРИ И ЗА ДРУГА ОПРЕМА 
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 17 април 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за приклучоци за трактори и за 
друга опрема за механизација на земјоделството и 
нивните резервни делови, со тоа што производител-
и т е организации на здружен труд да можат сво-
ите затечени малопродажни цени, при условите на 
продажба рд Спогодбата, да ги зголемат во просек 
до 14%, тцка што највисокото зголемување да из-
несува до tsVo, а според ЗЈ? "»вникот што е составен 
дел на Спогодбата. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие ца трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се содржани во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 
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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 ус-
ловите, што се предвидени во Спогодбата. 

На оваа спогодба даде согласност Сојузниот за-
вод за цени, со решение бр. 3513 од 10 октомври 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ5. 

Претставници на производителите: 39 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 60 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

874. 

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

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

МЕНТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 4 јуни 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за цемент, со тоа што производи-
телските организации можат своите затечени про-
дажни цени да ги зголемат така што највисоките 
продажни цени за цемент да изнесуваат, и тоа за: 

1) портланд цемент 
РС — 450 
РС — 550 

2) портланд цемент со додатоци 
РС — 250 
РС — 350 
РС — 450 

3) металуршки цемент 
М — 250 
М — 350 
М — 450 

4) пуцолански цемент 
Р — 250 
Р — 350 
Р — 450 

5) бел портланд цемент 
ВРС — 350 
ВРС — 450 

(5) алуминатен цемент 
АС — 650 
АС — 750 

Дин/t 

1.450 
1.600 

1.050 
1.230 
1.370 

1.015 
1.190 
1.230 

995 
1.135 
1.255 

3.530 
3.910 

4.050 
5.100 

Овие цени се однесуваат на цементот во рас-
турена состојба — ринфуза, натоварено во возило 
на складот на производителот. Ако цементот се 
испорачува пакуван, амбалажата за пакувањето 
на цементот се засметува по набавната цена според 
{прописите. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
Јдека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 

ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4311 од 14 октомври 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: „Салонит 
Анхово" — Анхово, Елементарна Трбовље — 
Трбовље, „Далмација цемент" — Со лин, РО 
Производња цемента — Подсусед, Истарске 
творнице цемента и хидратизираног вапна — 
Пула, Творница цемента — Умаг, Беочинска 
фабрика цемента — Беочин, Фабрика цемента 
„Нови Поповац" — Нови Поповац, Фабрика 
цемента — Косериќ, Фабрика цемента „Шар" 
— Генерал Јанковић Фабрика за цемент, 
„Усје" %— Скопје, Фабрика цемента „Азот" — 
Горажде, Фабрика цемента — Лукавац, Фа-
брика цемента — Какањ и Фабрика цемента 
— Пљевља. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 
тгупувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

875. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72) во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените И 
За општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на 
производителите и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ МАЛОПРОДА-
ЖНИ ЦЕНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ. ВЕЛОСИПЕДИ СО 
МОТОР, МО ПЕДИ, МОТОЦИКЛИ, МОТОРНИ 
ПУМПИ, ВОНБРОДСКИ МОТОРИ. СТАБИЛНИ 

МОТОРИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-* 
ставниците на потрошувачите, на 4 јуни 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените малопродажни цени за велосипеди, 
велосипеди со мотор, мопеди, мотоцикли, моторни 
пумпи, вонбродски мотори, стабилни мотори и нив-
ни резервни делови, со тоа што производителите 
организации на здружен труд да можат своите зате-
чени малопродажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат, и тоа за наведените 
производи до 16%, односно до 1Ѕ°/о за нивните ре-
зервни делови. 

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

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 4995 од 14 октом-
ври 1980 година. 

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

Претставници на производителите: 6 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: в 
ку пу в а чи - поитро шу ва ч и потписници на Спогод-
бата. 
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87«. 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

; РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Со^јалиетичка Федеративна Република Југослави-
ј а одлучува да се одликуваат: 

Од 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 

— за особени заслуги во негувањето на тради-
циите и опомените на заедничката борба во рам-

ЗА ДОПОЛНИТЕ ЖЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ 
ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 

НА СФРЈ 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/74 и 5/78), Комисијата за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
појавува Листа на кандидати за дополнителен избор 
ш еден делегат во Сојузниот собор на Собранието 
ва СФРЈ од Социјалистичка Република Србија, 
потврдена од страна на Републичката изборна ко-
мисија на Социјалистичка Република Србија, и тоа: 

Стојан Јарамаз, роден 1924 година, машински 
инженер, Србин, член на Делегацијата на ОК на 
СКС Чукарица—Белград. 

Бр. 200/1 
15 октомври 1980 година 

Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Властишхр Живковиќ, е. £ Бошко Бра јовик, е. р. 

По изЕршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за санација 
и престанок на организациите на здружен труд, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 41/30, се пот-
паднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
ПА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Во член 11 по зборот: „закон" треба да стои 
зборот: „не". 

2. Во член 45, член 46 став 1 и член 57 став 1 
наместо зборовите: „стопанската комора" треба да 
стојат зборовите: „општото здружение". 

3. Во член 53 наместо зборовите: „надлежниот 
орган на собранието" треба да стојат зборовите: 
„надлежниот орган". 

4. Во член 213 ст. 1 и 2 зборот: „должникот" се 
заменува со зборовите: „организацијата над која се 
спроведува постапката за редовна ликвидација". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 13 октомври 1680 година. 

ките на антихитлеровската коалиција во Втората 
светска'војна и за придонес кон развивањето и јак-
нењето ;на пријателските односи помеѓу народите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Норвешка 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Југасловенско-норвешко друштво, Белград; 

— пр повод на триесет и петгодишнината на из-
легувањето, а за особени заслуги во социјалистич-
кото q6pa30BaHne и воспитување на младите во 
духот на братството и единството на нашите наро-
ди и народности 

СО ОРД|?,Н БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

„Кепец" југословенски лист за младе СОУР 
„Ревијална штампа" — Белград; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
1 

Јосимовић Блажа Душан; 
— зај особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјава 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ј ВЕНЕЦ 

Петровић Војина Мирко; 

О д СР Ј Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

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

СО ОРЈДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

СОУ^ „Енергоинвеет" Сарајево — Радна орга-
низација Творница компресора и пнеуматског алата 
„Трудбеник" — Добој; 

— по Иповод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси во омасовување^ на 
ракометот^ и за придонес кон општиот развој на 
спортот и физичката култура 

СО ОРДЕВИ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ј ЗРАЦИ 

Рукометни савез Босне и Херцеговина — Сара* 
ево; јј 

— по • повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги во ширењето и уна-
предувањето на фудбалскиот спорт и за придонес 
кон јакнењето на братството и единството меѓу на-
шите нареди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
[ ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Слобода" — Босански Нови; 
— по (повод на дваесет и петгодишнината на 

постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата > 

"О ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
СОУР Крај инату рист" — Бања Лука — ХУТРОј 

„Крајина" Мркоњић град; 
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— по повод на шеесетгодишнината на животот и 
ДЈЛГогодншнината револуционерна работа, а за ис-
клучителни заслуги во Народноослободителната бор-
ба гс за значаен придонес во изградбата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ 

Диздаревић Шефки је Нијаз; 

— по повод на осумдестгодишнината на живо-
тот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес во развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Керошевић Ивана Јуре; 

По повод на шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земја-
та, како и за придонес во развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

Кезуновић Јована Слободан, Муминагић Атифа 
Џемал, Перковић Ивана Миле; 

по повод на шеесет и петгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земјата, 
како и за придонес на политиката на мирољубивата 
соработка и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка ФедеративЕ^а Република Југославија И 
другите земји 

Латиновић Николе Лазар; 

— по повод на шеесет и петгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес во развивањето на соција-
листичкото самоуправно општество 

Зекић Гаја Милош; 

— 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 

Бегић Ивана Драго, Куртовић Сава Даница, 
Лопандић Ђоје Сретен, Матерић Сава Лазо, Попо-
вић Неђа Стево, Пуцар Васа Невенка, Шобот Ђура 
Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ва лорда Ђока Ранко, Бендеља Виктора Божо, 
Гаон Аврама др Јакоб, Наџиселимовић Мехага др 
Хајрудин, Кнежевић Васа Симо, Сефо Сефера Му-
стафа; 

^ — за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
И народноста 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Филиповић Шерифа Недим, Грубачић-Ванзер 
Карла др Емилија, Јелчић Андрије Јозо, Папо Да-« 
вида др Исак, Шамић Асима др Мидхат; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бесаровић Александра др Здравко (посмртно); 
Бојковски Јована Александар, Бркић Махмута др 
Сеад, Ценић Хасана др Миралем, Хуковић Ибрахима 
др Сеид, Капетановиќ Ахмета Есад, Пејчиновић Пен-
тра Петар, Перић Ивана др Бранко, Резаковић Ибра-ц 
хима др Џехмал, Сарајлић Омера др Ешреф (посмрт* 
но), Шаламон Самуила др Тибор, Талић Хусеина др 
Алија, Таубман Јосипа Иван, Видовић Танасија др> 
Олга; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арнаутовић Хида јета др Ибрахим, Лоза Ђорђа 
др Богдан, Мандић Данила др Петар, Савић Миха« 
ила др Момир, Тефтедарија Авде Мухамед; 

— за покажаната лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бегић Ивана Драго; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на триесетгодишнината 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 

Грађевинска радна организација „Првоборац" 
Херцег Нови; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на из-
легување, а за особени заслуги и успеси врз уна-* 
предувањето на стопанството и шумарството во СР 
Црна Гора, како и за значаен придонес во струч-
ното издигање на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Часопис „Пољопривреда и шумарство" — Тито-* 
град; 

О д СР Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во презентирање на до«« 
стругањата и во поттикнувањето на работата на ес-
тетското воспитување на децата, како и за придонес 
во зближувањето на најмладите од сите краишта 
на нашата земја 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Југословенски фестивал дјетета — Шибеник; 
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— по повод на трие сетгод мишина та од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Електропројект" подузеће за пројектовање и 
конзултантске услуге у подручју енергетских и ин-
дустријских постројења и водоградња, Загреб; 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
унапредувањето на библиотекарството и за значаен 
придонес во образованието на стручни кадри 

Хрватско библиотекарско друштво — Загреб; 

— по повод на шеесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги во развојот на занаетчиско-
то задругарство -во Републиката, како и за придонес 
кон унапредувањето на занаетчиското производство 

„Пла са" лимарско инсталатерска производно 
прометна задруга — Загреб; 

— по повод на четириесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во здравствената заштита и лекувањето на студенти 

Студентска поликлиника Свеучилишта у За-
гребу; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

„Истра ауто" радна организација за пријевоз 
робе у цеетовном промету у земљи и иноземству 
ремонт и одржавање мотррних возила — Умаг, Бује; 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги и успеси постигнати во раз-
вивањето на кз^лтурно-забавниот живот во сво-
јот крај и за придонес кон ширењето на прогресив-
ните идеи 

Културно-уметничко друштво „ХУМ" — Вела 
Лука, Корчула; 

I 1 —. по повод нд педесетгрдишнината на. посто-
ењето, а за заслуги и успеси постигнати на разви-
вањето и унапредувањето на ловството 

Ловачко друштво „Камењарка" Макарска; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги и успеси постигнати во ра-
ботата од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

' Електротехничко подузеће „Свјетло" — Загреб; 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги врз унапредувањето на лозар-
ските производство и развивање на кооперативните. 
односи на село 

Прва плешивичко-окићка виноградарска задру-
га — Горњи Десинец; 

— по повод на триесетгодишнината на посто-
ењето, а за заслуги и успеси постигнати во сузби-
вањето и ликвидирањето на достаточните заразни 
болести и за придонес кон развивањето на сточар-
ството и живинарството 

Ветеринарска станица — Дару вар; 

f 

— за' особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со КОЈ а се придонесува кон општиот напредок 
на земјава 

СО ОЃДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
f ВЕНЕЦ 

Бараковски Емил јана Јулиус, Дурбаба Јована 
Јошо, М|>аз Тауре Фрањо; 

I 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работе!та јод значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

с о ОР ДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
| ЅВЕЗДА 

Бојић^-Спахић Дерве Зада, Брајовић Аћима Гин-
го, Јукић [Акте Марко, Лукин Шиме Рудолф, Мрду-
љаш Марена Елко, Мртов Раде Душан, Перић Пе-
тра Светозар, Пилиповић Пере Милован, - Почуча 
Петра Миле, Пољак Боже Иван, Скол Франца Лео-
полд, Ш а т а Петра Милојко, Влахов Адреје Анте, 
Вујичић Јанка Владо, Вујић Стевана Дмитар; 

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

СО ОРДЕК БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН . 
ВЕНЕЦ 

1 
Бабић! Гезе Ливија-Лили, Калањ Јове Стево, 

Кораћ-Безбрадина Николе Стевка, Кухта Игнаца 
Фрањо, Срдоч Ивана Бранимир, Зрнић Саве Миле; 

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

СО ОРЛјЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бабић »Миле Бранко, Брчић Тоне Милован,. Бе-

кић Јована Илија, Чича Николе Војислав, Девчић 
Николе Стипе, Фелкер Јурја Владо, Коруга Радивоја 
Никола, Ласић Петра Мате, Ружић Силвестра Слав-
ко, Топић {Ловре Јозо, Штефан Бењамина Велим, 
Вучковић i Анте Никола-Јавор; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со к()ја се придонесува кон опшиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ј ВЕНЕЦ 

Арса Ќрсте Винко, Бабић Хинка Звонимир, Ба-
лабан Милана Јован, Баленовић-Делић Арсенија 
Милена, Цезјак Мате Игнац, Билопавловић Ивана 
Анте, Блашковић Ивана Аугустин, Брнчић Јосипа 
Винко, Ду^ић Дмитра Богдан, Горјанц-Аралица Јове 
Радојка, Худолетњак Мате Мато, Филиповић^-Му^ 
тановић Османа Фатима. Кнежевић Дане Мане, 
Крњајић-Тарабић Миле Милка, Кончар Петра Ни-
кола, Кора^ч Петра Милан, Маринковић Вицка Мар-
ко, Марковић Блажа Божо, Милковић-Милковић 
Ивана Анц, Милковић Раде Анте, Пелчић Ћирила 
Романо, Погрмиловић Пере Миле, Пољак-Грубишић 
Каје Палмина, Радишић Младена Марко, Стоиљко-
вић Стајка Милоје, Сушањ Ивана Антон, Шопар-
-Рађеновић Степана Смиља, Штиковац Саве Стево, 
Тодоровић ј Николе Петар, Вајс Калмана Калман, 
Вејновић ]\ј[иле Вукашин, Vidotto Giovanni Lorenzo, •• 
Врачар-Врбчар Дане Милка, Вујаклија Николе Са-
мопло; ! 

1 _ 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата^ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
i ЗРАЦИ 

Хећимовић Луке Никола, Јакасовић Петра Ма-
рин; • ј 
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— за покажаната лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Бабић Хинка Звонимир, Крњој ић-Тарабић Миле 
Милка, Пољак-Грубишић Каје Палмина, Худолет-
њак Мата Мато; 

Од СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Доновски Борис Мире, Петковски Ташка Вас-
ко, Стаменин Дмитар Најдо-Орлов, Стојчев Стојан 
Дмитар, Угуров Јан Перо; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Станковић Цветка Ђорђе; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Нетков Славко Михаило, Станковски Симеон др 
Методија; 

— 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 

Мартиноски Георги Александар, Селовски Томо 
Васе; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на спор-
тот и физичката култура и за успешни настапи на 
натпреварувањата во земјата и странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Марибора«) спортско друштво „Браник" — Ма-
рибор; 

— по повод на педесетогодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во образованието и со-
цијалистичкото воспитување на незгрижени деца 

Дом за младе „Малчи Белич" — Љубљана; 
— по повод на седумдесет и петгодишнината на 

постоењето, а за особени заслуги и успеси во раз-
вивањето и унапредувањето на туризмот и турис-
тичкото стопанство 

Туристички савез Словеније — Љубљана; 
— по повод на триесетгодишнината на постое-

њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Градбено подјетје „Вежиград" — Љубљана; 

— по повод на шеесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и усноси постигнати 
во работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

„Пап" предузеће за аутоматизацију саобраћаја — 
Љубљана; 

— по повод на седумдесетгодишнината на живо-
тот и долгогодишнината револуционерна работа, а за 
извонредни заслуги во организирањето и изградба-
та на социјалистичкото самоуправно општество и за 
особен придонес од значење за општиот развој и 
јакнење на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Брецељ Антона др Маријан; 
— по повод на седумдесетгодишнината на живо-

тот и долгогодишиината револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
шите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес во развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Оцепек Јоже Лојзе; 
— 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 

Долиншек Франца Тоне, Осолник Франца Бог-
дан, Вербиш Јоже Андреј; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Доленц Антона Маријан, Грил Марије Данила; 
— за особени заслуги во создавањето и шире-

њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Крегар Јосипа Винко, Међа Франца Франц; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бренчич Јожета Јанез, Клавс Ивана Владимир, 
Ко делич Викторија Јоже, Перхавец Антона Стани-
слав, Почкар Ловро др Грегор, Претнар Рудолфа 
др Стојан, Скергет Матија др Бого, Турншек Вик-
тора Виктор, Бале Маркса Макс; 

— 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 

Бегуш Виктора др Вилко, Брицељ Јосипа Франц, 
Цуј ник Јанеза Јоже, Фабинц Фрање др Иво, Фу-
силли Франца Лер, Гашпарич-Книфиц Јожефа Ми-
лена, Горкич-Вирант Антона Аница, И в а н о в и к Ве-
лиша Драгутин, Куцлер Франца Албин, Кумша 
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Мартина Кдрел, Леодрдич Антона Петар, Мег лин 
Ивана Љубо, Мевиља Алојза Душан, Миклич Јакоба 
Радо, Паплер Алојза Славко, Павлин Андреја Ван-
илица , Потокар Франца Фрањо, Шипковец Франца 
Чртомир, Шпацапан Винценца Зоран; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бале Макса Макс; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Меѓа Франца Франц; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на триесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги на полето на из-
давачката дејност, како и за значаен придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Издавачка радна организација „Просвета" — 
Белград; 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги врз унапредувањето на 
фудбалскиот спорт БО својот крај и за собирање и 
воспитување на членството и симпатизерите на клу-
бот во духот на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Фудбалски клуб „Будућност" — Вал ево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дамјановић Даниела др Перо, Ђокић Љубомира 
Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђорђевић Данила Александар, Радојковић Ран-
ка Радмила-Мара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бакула Николе Шимун, Ђорђевић Михаила мр 
Жарко, Обрадовић Илије Милан, Павловић Милете 
Радивоје, Репајић Јанка Ранко, Вељковић Милана 
Владимир, Вулић Марка Лука, Зиројевић Ђоке др 
Драгутин; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бајкић Милана Живота, Цветковић-Младеновић 
Добривоја Надежда. Динић Радолшра Драгиша, Гроз-
даногјић Андрије мр Милан, Јанковић Чедомира Ми-
лоје. [Јовановић Милоша Драгослав, Лоренцин Анто-
на Грјга, Манов Александра Дмитар, Милићевић Си* 
бина [Драган, Миливојевић Станоја мр Никола, Пи-
роћанац-Јакић Саве Војислава, Ракић-Жарковић' 
Стојана Нада, Станковић Милутина Мирослав, Шево 
Јоване Миле, Тонић Цветка мр Станимир, Вулече-
вић фл рже Љубомир; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Миличевић Сибина Драгон; 
ј 

Од САП К о с о в о 

фикаи 
по повод на педесетгодишнината на електри-
чната на Призрен, а за особени заслуги и ус-

песи достигнати во работата од значење за стопан-
ка предок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

СОВО 
ОрУР производња и дистрибуција „Електроко-

Призрен; 
— по повод на триесетгодишнината на постое-

њето, а за заслуги во основното образование и со-
цијал иртичкото воспитување на младите генерации 
и за придонес кон ширењето на просветата и кул-« 
турата) 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ' ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
! ЅВЕЗДА 

Основна школа „Моша Пијаде" — Преко&це, 
Приштина; 

— [за особени заслуги во создавањето и шире-
њето братството и единството меѓу нашите наро-
ди и сродности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ј ВЕНЕЦ 

Пуља Ибрахима др Џевдет, Зајми Јахја Газменд; 
— taa особени заслуги и постигнати успеси во 

работат^ од значење за напредокот на земјата 

с о е РДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Филиповић Новице Вукашин, Хадри Рагипа 
Али, Xbya Иса др Хајредин, Милојевић Павла Ми-
лосав, ЈИирић Вељка Милош; 

— Ја особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со (кој а се придонесува кон општиот напредок 
на земјјата 

СО ОЈРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
! ВЕНЕЦ 
I! 

К у р о ш и Ћазима Нешат; 

О д САД В о ј в о д и н а 
— п 

то, а за 
ботата е 
земјата 

з повод на шеесетгодишнината на постоење-
особени заслуги и успеси постигнати во ра-

значење за социјалистичката изградба на 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бродогрздилиште „Сава" — Мачванска Митро-
вица; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето а за особени заслуги во основното обра-
зование и воспитување на младите генерации и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Ђура Јакшић" — Чуруг; 

— по повод на седумдесетгодишнината на по-
стоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати 
во образованието и воспитувањето на младите ге-
нерации во духот на братството и единството на 
нашите народи и народности и за придонес кон ши-
рењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Центар за заједничко средње васпитање и обра-
зовање и средње позивноусмерено образовање кад-
рова у друштвеним делатностима „Жарко Зрења-
нин" — Врбас; 

— по ПОЕОД на педесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и успеси постигнати во раз-
вивањето на културно-просветната и забавната деј-^ 
ност во својата средина, како и за придонес куб 
ширењето на братството и единството 

Културно-просветно друштво „Једнота" — Гло-
жан, Бачки Петровац; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во разви-
вањето на културно-забавниот живот во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културно-уметничко друштво „Петру Албу-Ма-
кра" — Вршац; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на по-
стоењето, а за заслуги и успеси постигнати во струч-
ното образование на кадри за потребите на стопан-
ството, како и за придонес кон ширењето на прос-
ветата и културата 

Школа за средње позивноусмерено образовање 
текстилне, кожарске и хемијско-технолошке струке 
„Лола Рибар" — Оџаци; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Миле Ђуро, Трнић Живана Алек-
сандар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Херцег Јаноша Јанош, Јакшић Миливоја др Ду-
шан, Васић Душана Жика; 

— 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 

Адамовић Јове Ратко, Бјеловук Милана Владо, 
Гашић Боже Владимир, Илић Боже Михајло, Ка-
рановић Михајила Марко, Карановић Михајила Вид, 
Козомара Станка Милош, Кулашиновић Петра Во-
јислав, Митрашиновић Миладина Мићо, Павлов 
Пере Радојица, Племић Стојана Јанко, Поповић Пе-
ре Дмитар, Радивојша Пантелије Саво, Радуј ко Јо-
вана Петар, Рајачић Милета Милан, Ристић Драго-
љуба Видоје, Стојнић Лазе Тривун. 

Бр. 31 
27 мај 1980 година 

Белград 

Претседател н^ 
Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за измена на Уредбата за изда-
тоците за патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации им се признаваат во ма-
теријални трошоци — — — — — — 1713 

867. Одлука за условите под кои динарите 
остварени со давање на определени ус-
луги и со продажба на определени домаш-
ни стоки се пресметуваат како девизен 
прилив во 1930 година — — — — — 1713 

868. Правилник за испитување на несреќите 
на воздухопловите — — — — — — 1715 

869. Одлука за измена на Одлуката за изда-
вање на благајнички записи на Народ-
ната банка на Југославија — — — — 1718 

870. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во периодот од 1 октомври до 31 
декември 1980 година — — — — — 1718 

871. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките кај Народ-
ната банка на Југославија — — — — 1718 

872. Општествен договор за критериумите за 
обезбедување на податоци за невработе-
ните лица — — — — — — — — 1719 

873. Спогодба за промена на затечените цени 
за приклучоци за трактори и за друга 
опрема за механизација на земјоделството 
и нивните резервни делови — — — — 1721 

874. Спогодба за промена на затечените цени 
за цемент — — — — — — — — 1722 

875. Спогодба за промена на затечените мало-
продажни цени за велосипеди, велосипе-
ди со мотор, мопеди, мотоцикли, моторни 
пумпи, вонбродски мотори, стабилни мо-
тори и нивни резервни делови — — — 1722 

876. Листа на кандидати за дополнителен из-
бор на еден делегат во Сојузниот собор на 
собранието на СФРЈ — — — — — 1723 

Исправка на Законот за санација и престанок 
на организациите на здружен труд — — 1723 

Одликувања — — — — — — — — — 1723 
ИЗДАВАЧ: Невиног-издавачка установа Службен лист па Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пот. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

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


