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БЕЛГРАД 

БРОЈ 55 ГОД. XXXVI 

Цена на ов Ipo j е 18 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации IS дена. 
— Редакција! Улица Јована Ристина 
бр I. Пошт. фах 226. — Телефони! 
централа 050-155; Уредништво 051-855; 
Служба за претплата 651-732; Телекс 

11758 

827. 

Врз основа на член 5С од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на С Ф Р Ј " , бр. 15/77) и член 39 став 2 на 
Царинскиот закон („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 
10/76, 36/79 и 52/79), СОЈУЗНИОТ извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ ДА-
ВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ 
ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАИАЊЕ, 
КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАТИСТИКАТА 

1. Во Одлуката за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на основицата 
за пресметување на царината и на другите давачки, 
за пресметување на даночните олесненија при из-
возот и за искажување на правото на увоз и пла-
ќање, како и за потребите на статистиката („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/80) точка 3 се менува и 
гласи: 

„Курсевите од точка 1 на оваа одлука за по-
требите на статистиката се применуваат од 1 јануа-
ри 1980 година". 

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

Е. п. бр. 429 
19 септември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

828. 
Врз основа на член 295 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78) и на член 13 
на Општествениот договор за заедничките основи 
и мерила за стекнување и распоредување на до-
ходот, за распределба на средствата за лични до-
ходи и за формирање и користење на средствата 
за заедничка потрошувачка на работниците во ра-
ботните заедници на сојузните органи и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/80), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБЕН ДОДАТОК 

1. На работниците во работните заедници на 
Сојузните органи на управата, на сојузните органи-

зации и стручните служби на сојузните органи во 
аконтацијата на личниот доход им влегува и дел 
од средствата што се стекнуваат во рамките на до-
ходот на работната заедница поради посебни усло-
ви на работата и природата на вршењето на зада-
чите и работите, а кои се исплатуваат како посе-
бен додаток (во натамошниот текст: посебен до-
даток). 

2. Средствата за посебен додаток се стекнуваат 
за следните задачи и работи: 

1) основната дејност во дипломатската и конзу-
ларната служба; 

2) непосредната безбедност на воздушната пло-
видба и условите на летањето, задачите и работите 
на пилотите и на другиот летачки персонал и рабо-
тите на инспектори на летачите; 

3) во Управата на островот Бриони; 
4) што се вршат под посебни услови на работа 

опасни за животот и здравјето на работниците, а 
чие штетно дејство или опасност не може да се ис-
клучи со соодветни современи технички средства 
на заштита (висок степен на опасност за животот и 
здравјето на работниците, радијација при работата, 
дејство на хемиски и други средства штетни за 
здравјето и животот на работниците); 

5) шифротелепринтерска и крипт^заштита. 
3. Основица за пресметување на средствата за 

посебен додаток е дел од средствата за лични доходи 
кои, по извршител кој има право на посебен дода-
ток без средствата за минат труд, се стекнуваат 
според член 10 на Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за стекнување и распоре-
дување на доходот, за распределба на средствата за 
лични доходи и за формирање и користење на 
средствата за заедничка потрошувачка на работ-
ниците во работните заедници на сојузните органи 
и сојузните организации. 

Вкупниот износ на средствата за посебен дода-
ток се добива така што основицата од став 1 се 
зголемува, и тоа: 

1) до 20% — за задачите и работите од точка 2 
одредби под 1, 4 и 5 на оваа одлука; 

2) до 15°/о — за задачите и работите од точка 2 
одредби под 2 и 3 на оваа одлука. 

4. Бројот на извршителите и процентот на зго-
лемувањето на средствата за лични доходи, во со-
гласност со одредбите на оваа одлука, се утврду-
ваат со решение на функционерот што раководи со 
сојузен орган, сојузна организација, односно служ-
ба, по прибавеното мислење од работната заедница, 
со согласност на Сојузниот извршен совет. 

5. Средствата за посебниот* додаток се распре-
делуваат како дел од месечната аконтација на ли-
чниот доход на одделни извршители, според осно-
вите и мерилата утврдени со самоуправниот општ 
акт на работната заедница, со тоа што највисокиот 
износ кој по овој основ може да му се даде на 
одделен работник не може да биде поголем од 25*/# 
од аконтацијата на неговиот личен доход без делот 
за минатиот труд. 
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6. Средствата за посебниот додаток се усогласу-
ваат, по потреба, со посебна одлука на Сојузниот 
извршен совет, со движењето на личните доходи 
во работните заедници на сојузните органи. 

7. Право на средствата за посебен додаток 
имаат и работниците кон на денот на престанокот 
на функцијата Претседател на Републиката се за-
течени на задачите и работите во Кабинетот на 
Претседателот на Републиката, и тоа право го за-
држуваат додека не ги извршат задачите и работи-
те чиешто извршување е во тек, а најдоцна за 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Вкупниот износ на средствата за посебниот до-
даток на работниците од став 1 на оваа точка се 
добива така што основицата од точка 3 став 1 
од оваа одлука се зголемува до 15%. 

8. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 
година. 

9. Со денот на влегувањето" во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње ка зголемените средства за лични доходи за 
определени работни места во органите на федера-
цијата (.,Службен лист на СФРЈ" бр. 46/74, 23/77 
и 8/78). ' 

10. Оваа одлука влегува ЕО сила осмиот ден ОТ 
денот на објавувањето БО „Службен лист на СФ^Т 

Е. п. бр. 456 
25 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател 
Бранислав Иконић, е к 

829. 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО 
НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА ШО ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на органите на феде-
рацијата и за потребите на остварувањето на пра-
вата и должностите на федерацијата утврдени во 
точка 2 под 2 на Одлуката за утврдување на вкуп-
ниот износ на девизи за потребите на федерацијата 
во 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/80) 
во динарска противвредност од 21 723,702 ООО дина-
ри, можат да се користат за нестоковни и стоковни 
плаќања на сојузните органи и организации, за не-
стоковни и стоковни плаќања на определени органи 
па општествените орханизации и на установите што 
вршат работи од интерес за остварувањето на функ-
циите на федерацијата а својата дејност ја вршат 
на целата територија на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, ако средствата за из-
вршување на тие задачи од сопствените приходи 

не им се доволни, како и за намирување на други 
потреби на федерацијата, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — до износ од 
2.675,821.552 динари; 

2) за стоковни плаќања — до износ од 
16 013,205.719 динари; 

3) за позитивните курсни разлики на девизните 
средства потрошени до 6 јуни 1Ѕ80 година — износ 
од 2 761,674.729 динари. 

Од вкупниот износ на динарската противвред-
ност од 21.723.702 СОЈ динари се издвојува износ од 
273 000 000 динари за намирување на непредвидени-
те и недоволно предвидените расходи (средства на 
резервата)'. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
но барања на надлежните наредоодавци, да одобру-
ва средства од резервата од став 2 на онаа точка, 
кои БО секо] поединечен случај не го надминуваат 
износот од 100 ООО динари. 

2. Со распоредот на девизите за ЈОЗО година, кој 
е отпечатен кои онаа одлука и претставува нејзин 
составен дел, во границите на износите од точка 1 
стив 1 на оваа одлука, се утврдуваат највисоките 
износи на девизите за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 на 
оваа одлука може да се користат 80% во конвер-
тибилни девизи, а 20% во Други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да може на одделни корисници да им одобрува ко-
ристење на девизи во поголеми, односно во помали 
проценти од процентите утврдени во став 1 на оваа 
точка, со тоа што вкупниот износ на девизи да не 
може да надмине 80% во конвертибилни девизи. 

4. Заради рамномерно користење на девизите од 
точка 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за 
финансии, во согласност со потребите на корисни-
ците и со насоките на Сојузниот извршен совет, ја 
утврдува динамиката на користењето на девизите 
за секое тримесечје. 

5. Се овластува Сојузниот секретар за фи-
нансии да го распореди износот на девизите од ред-
ниот број 67 на Распоредот на девизите за 1980 го-
дина на одделни корисници. 

6. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии, по барања на надлежните наредбодавци, да 
врши измени на намената и височината на средства-
та утврдени за нестоковни плаќања во Распоредот 
на депозите за 1980 година. 

7. Се овластува сојузниот секретар за финан-
сии, по барањата на надлежните наредбодавци, да 
врши рефундација на средствата утврдени во Рас-
поредот на девизите за 1980 година. 

8. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1930 
година. 

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

Е. п. бр. 455 
25 септември 19о0 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икошгќ, е. р. 
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РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Реден Корисник 
број 

Изразено во динари 

1 2 3 

1 Претседателството на 
Социјалистичка Феде-
ративна Република Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 7.123 000 
— други плаќања 358 ООО 7.481.000 

Стоковни плаќања 287.000 

Вкупно 7,768.000 

2 Собрание на СФРЈ 
Нестоковни плаќања; 
— службени патувања 4,978 ООО 
— котизации 474 ООО 
— други плаќања 20 ООО 5 472 ООО 

Стоковни плаќања 10.645.000 

Вкупно 16,117 000 

3 Секретаријат за зако-
нодавство на Собрани-
ето на СФРЈ 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 14 ООО 

Вкупно 14 000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 77.000 

Вкупно 77.000 

5 Кабинет на Претседа-
телот на Републиката 
Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 1,594 0П2 
Стоковни плаќања 95.719 

Вкупно 1,689.771 

6 Управа на островите 
Бриони 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 54.000 
— други плаќања 2,103 ООО 2,157.000 

Стоковни плаќања 1,389.000 

Вкупно 4,046.000 

/ сојузен извршен совет 
Нестоковци плаќања 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 
Вкупно 

8 Служба за одбранбени 
подготовки на Сојузни-
от извршен совет 
Стоковни плаќања 
Вкупно 

9 Служба за работи на 
преведување на Сојуз-
ниот извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
Стоковни плаќања 
Вкупно 

10 Уставен суд на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

11 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

12 Сојузно јавно обвини-
телство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

13 Сојузно јавно право-
бранителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

14 Сојузен општествен 
правобранител на са-
моуправувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

19,546 ООО 
16,376.000 

' 263.000 36,185 ООО 
100,553 ООО 

136,738.000 

7,184.000 

7,184.000 

718.500 
718.500 1,437.000 

930.000 
2,367.000 

49.000 
49.000 

63.000 

63,000 

115.000 

115.000 

159 ООО 

159.000 

44.500 

44.500 
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15 Сојузен секретаријат за 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 40,143.000 
— претставништва 1.416,828 ООО 
— котизации 57,073.000 
— други плаќања 12,496.000 1.526,540 ООО 

Стоковни плаќања 47,517 ООО 

Вкупно 1 574,057.000 
* < 

Јб Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 
<— службени патувања 6,225.000 
— претставништва 86,900 ООО 
— котизации 350 ООО 
— лекувања во стран-

ство 7,140.000 
— специјализации 38.733 ООО 
— други плаќања 4,764 ООО 144 112 000 

Стоковни плаќања 1 4 826,110 000 

Вкупно 14.970 222 ООО 

17 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 5,192 500 
— котизации 2,324 ООО 
— специјализации 1,382.500 
— други плаќања 59,325.000 68,224.000 
Стоковни плаќања 116,311 ООО 
Вкупно 184,535 ООО 

18 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,278 ООО * 

— специјализации 195.000 
— трансфер на наслед-

ство 9,843.000 
— други плаќања 81,052.000 92,368 ООО 

Вкупно 92,308 ООО 

19 Сојузен секретаријат за 
надворешна трговија 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,298,000 

4 — котизации 11,463.000 
— специјализации 143.000 12,904 ООО 

Вкупно 12,904 ООО 

20 Сојузен секретаријат за 
пазар и општи стопан-
ски работи 
Нестоковни плаќања: 
—* службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

Вкупно 

Вкупно 

23 Сојузен секретаријат за 
информации 

* Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

СТОКОВНИ плаќања 

Вкупно 

24 Сојузен комитет за е-
нергетика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

25 Сојузен комитет за 
земјоделство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Вкупно 

26 Сојузен комитет за со-
обраќај и врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
Вкупно 

275.000 
2,452 ООО 2,727 ООО 

21 Сојузен секретаријат за 
правосудство и органи-
зација на сојузната у-
права 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

552 ООО 
168 ООО 

22 Центар за информатика 
на сојузните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

2 109 ООО 
1,502 ООО 

1,204 ООО 

158 ООО 

2 727.000 

720 ООО 

720 ООО 

.33 ООО 
9,121 ООО 

9,154 ООО 

3 611 ООО 

1,638 ООО 
5,219 ООО 

1,362 ООО 

1,362 ООО 

2.335 ООО 
16 580 ООО 
1,098 000 - 20 013 000 

20,С13.000 

2,075 ООО 
1,476.000 
6,902.000 10,453.000 

10,453.000 
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27 Сојузен комитет за 
труд, здравство и со-
цијална заштита 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

1,046.000 
34,747.000 35,793.000 

Вкупно 35,793.000 
28 Сојузно биро за рабо-

тите на вработувањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 

832.000 
422.000 1,254.000 

Вкупно 1,251 ООО 
29 Сојузен * комитет за 

прашања на борците и 
воените инвалиди 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— лекување во стран-

ство -
— други плаќања 

192.000 

2,080.000 
3,793.000 6,065 ООО 

Вкупно 6,065 ООО 

30 Сојузна управа за ца-
рини 
Нестоковии плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

679 ООО 
1,218.000 1,897.000 

Стоковни плаќања 39,287 ООО 

Вкупно 31,181.000 

31 Сојузна управа за кон-
трола на летањето 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

426 ООО 

106 ООО 

1,067 ООО 

287.000 1,886 ООО 

Стоковни плаќања 185,263 ООО 

Вкупно 187,149 ООО 

32 Сојузна управа за ра-
диоврски 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања 

374 ООО 

56 ООО 

215.000 6*5.000 
СТОКОВНИ плаќања 9,944 ООО 

Вкупно 10,589.000 

33 Сојузен пазарен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
Вкупно 

116.000 
116.000 

34 Сојузен девизен ин-
спекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 507 ООО 

Вкупно 507.000 
35 Сојузен воздухопло-

вен инспекторат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

538.000 
40.000 578.000 

434.000 
Вкупно 1,012.000 

36 Сојузен завод за оп-
штествено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— стоковни плаќања 

389.000 
1 354.000 

Вкупно 1,743.000 

37 Сојузен завод за цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 84.000 

Вкупно 84.000 

38 Сојузен завод за меѓу-
народна научна, про-
светно-културна и тех-
ничка соработка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

5,383.000 
25,082.000 
80,682.000 111,147.000 

Вкупно 111,147 ООО 

39 Сојузен завод за стати-
стика 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

421.000 
15.000 436.000 

8.430.000 

Вкупно , 8 866.000 

40 Сојузен хидрометеоро-
лошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
Стоковни плаќања 

226.000 
13,254.000 13 480.000 

11,921.000 

Вкупно 25,401.000 

41 Сојузен завод за стан-
дардизација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизација 
Стоковни плаќања 
Вкупно 

577.000 
3,551.000 4,128 ООО 

787.000 
4,915.000 
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42 Сојузен завод за патен-
ти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 197.000 
Стоковни плаќања 998.000 

Вкупно 1,195.000 

43 Сојузен завод за мери 
и скапоцени метали џ 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 170.000 
— котизации 512.000 682.000 
Стоковни плаќања 869.000 
Вкупно 1,551.000 

44 Сојузен геолошки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 186.000 
Вкупно 186.000 

45 Сојузна дирекција за 
резерви на прехранбе- , 
ни производи г 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 409 ООО 

Вкупно 409.000 

46 Сојузна дирекција за 
резерви на индустрис-
ки производи 
Вестоковни плаќања: 
— службени патувања 595 ООО 

Вкупно 595 ООО 

47 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓу-
народниот фонд на Ор-
ганизацијата ма обеди-
нетите нации за помош 
на децата (1Ш1СЕГ) 
Нестоковни плаќања: 

— службени патувања 136 000 

Вкупно 136.000 

48 Сервис за давање услу-
жи за потребите на ре-
презентација на соју-
зните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

г г Стоковни плаќања 

49 Сервис за администра-
тивни и сметководстве-
ни работи на сојузните 
органи на управата и 
на сојузните организа-
ции 
Стоковни плаќања 

49 Сервис за администра-
тивни и сметководстве-
ни работи на сојузните 
органи на управата и 
на сојузните организа-
ции 
Стоковни плаќања 3,129.000 

Вкупно з , т . 0 0 в 

50 Авто-сервис на сојуз-
ните органи 
Нестоковни плаќања: 
— специ ја лизации 52.000 
Стоковни плаќања 5,320.000 

Вкупно 5,372,000 

51 Управа на деловните 
згради на сојузните ор-
гани 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 164 ООО 
Стоковни плаќања 3,641.000 

Вкупно 3,805.000 

52 Фонд на федерацијата 
за кредитирање на по-
брзиот развој на сто-
пански недоволно раз-
виените републики и 
автономни покраини 
Нестоковви плаќања: 
— службени патувања 265.000 
Вкупно 265.000 

53 Претседателство на 
Централниот комитет 
на Сојузот на комунис-
тите на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 1,437.000 
— други плаќања 2,874.000 4,311.000 
Стоковни плаќања 6,638.000 

Вкупно 10,949.000 

54 Управа на зградите на 
ЦК на СКЈ и на ЦК на 
СКС 
Стоковни плаќања 6,402.000 

Вкупно 6,402.000 

55 Сојузна конференција 
на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот на-
род на Југославија 

1,153.600 Нестоковни плаќања: 
8,856.000 10,014.000 — службени патувања 3,612.000 

65,932 ООО ~ ДРУГИ плаќања 5,514.000 0,126,000 

Вкупно 75,946.000 Вкупно 0,126.000 



бб Претседателство на 
Конференцијата на 
Сојузот на социјалис-
тичката младина на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

2,339.000 
107.000 2,536.000 

Вкупно 2.536.000 

57 Сојуз на здруженијата 
на борците од Народно-
ослободителната војна 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

821 000 
32.000 853.000 

Вкупно 853.000 

58 Совет на Сојузот на 
синдикатите на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

3,794.000 
438.000 

3,314.000 7,546.000 

Стоковни плаќања 1,098.000 

Вкупно 8,644.000 

58 Претседателството на 
Црвениот крст на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации^ 
— други плаќања 

1*206.400 
640.000 

1,341.000 3,106 ООО 

Вкупно З,196.000 

€0 Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народи-
те 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

410 000 
3.600 413.000 

Вкупно 413 000 

61 Сојуз на здруженијата 
за Обединетите наци* 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

116 008 
36.000 152 ООО 

Вкупно 152.000 

62 Сојуз за физичка кул-
тура на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

8,740.000 
1,443.000 

142.000 10,325 ООО 

Стоковни плаќања 2,400.000 

63 Народна техника — Со-
јуз на организациите за 
техничка култура на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

656388 
203.000 019 ООО 

Вкупно 

64 Потивпожарен сојуз 
на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

65 Туристички сојуз на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— претставништва 
— други плаќања 

Вкупно 

бб Југословенски совет за 
безбедност на сообра-
ќајот 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

67 Општествени организа-
ции 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизацим 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

68 Служба на општестве-
ното книговодство на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

554.000 

1,473.000 

263.009 
22.000 285,000 

285.000 

61,558.000 
27,073.000 88,631.000 

08,611.000 

117.000 
65.000 Ш ООО 

Ш.000 

4,000.00« 
4,000.000 
1,120.080 9Д20.000 

200.000 

9,320.000 

501.000 
201.000 

2,140.000 
4,636.000 6,878 ООО 

358,508.000 

Вкупно 12,725.000 Вкупно 3*65,386.000 
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69 Народна банка на Ју-
гославија 
Нестоковни плаќања: 

74 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигуру-
вање и здравството на 
Југославија 

— службени патувања 2,468.000 Нестоковни плаќања: 
— котизации * 167.000 — службени патувања 165.000 
— специ ја лизации 862.000 — здравствена заштита 51,794.000 51,959.000 
— други плаќања 147.000 3,644.000 — други плаќања 147.000 3,644.000 

Вкупно 51,9591)00 
Стоковни плаќања 102-730 ООО 

Вкупно 51,9591)00 
Стоковни плаќања 102-730 ООО 

Вкупно 106,374 ООО 75 Сојуз на заедниците на 
пензиското и инвалид-

70 Стопанска комора на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 4,518 ООО 

ското осигурување на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

201.000 
524 ООО 725:000 

— претставништва 109,685 ООО Вкупно 725000 
— саеми и изложби 75.935 ООО 
— котизации 2Л26 ООО 76 Архив на Југославија 
— други плаќања 1,151 ООО 193,415 000 Нестоковни плаќања: 

Стоковни плаќања 2,011.000 — службени патувања 86.000 
— котизации 178.000 264.000 — котизации 178.000 264.000 

Вкупно 105,426 ООО Стоковни плаќања 198.-000 

Вкупно 462.000 
71 Задружен сојуз на Ју-

гославија 77 Филмски новости 
Нестоковни плаќања: Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 537 ООО —• службени патувања 211.000 
— котизации 202 ООО 739 ООО — котизации 20 ООО 231.000 

Вкупно 739 ООО 
Стоковни плаќања 3.335.000 

Вкупно 3,566.000 Вкупно 3,566.000 

72 Новинска агенција 
»Танјуг" 

.Нестоковни плаќања: 

78 Установа за одржување 
72 Новинска агенција 

»Танјуг" 
.Нестоковни плаќања: 

на поморските пловни 
патишта 

— службени патувања 3,209.000 Стоковни плаќања 11,282.000 
— дописништва 
— котизации 

57,643 ООО 
678.000 

Вкупно 11,282.000 — дописништва 
— котизации 

57,643 ООО 
678.000 

— специјализации 72 ООО 79 Установи за одржува-
— други плаќања 20,916.000 82,518.000 ње на внатрешните 
Стоковни плаќања 9,656.000 пловни патишта 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања Вкупно 92,174.000 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 135 ООО 

73 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународна-

— котизации 43 ООО 178 ООО 
73 Национален одбор на 

СФРЈ на Меѓународна-
Стоковни плаќања 2,28^.000 

та трговска комора Вкупно 2.463.000 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 147.000 80 Југословенски регистар t 
— котизации 213.000 360.000 на бродовите 

Стоковни плаќања 2,730.000 
• 

2,730.000 
Вкупно 360.000 Вкупно 2,730.00а 
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81 Југословенски центар 
за техничка и научна 
документација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 100 000 
— котизации 53 ООО 
— специјализации 25 ООО 
— други плаќања 76 ООО 254 ООО 
Стоковни плаќања 2,692 ООО 

Вкупно 2.946 ООО 

82 Југословенска радио-
телевизија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 2,285 ООО 
— котизации 24,881.000 
— други плаќања 21,625.000 48,791.000 

СТОКОВНИ плаќања 654 ООО 

Вкупно 49,445.000 

83 Новинско-издавачко 
претпријатие „Кому-
нист" 
Нестоковни плаќања: А 

— службени патувања 1,014.000 
— други плаќања 2,055.000 3,069 ООО 

Стоковни плаќања 29.000 

Вкупно 3,098 ООО 

84 Новинско-издавачко и 
графичко претпријатие 
„Борба" 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 3 746.000 
— дописништва « 8,189.000 
— други плаќања 4,137.000 16,072.000 

Стоковни плаќања 39,947 ООО 

Вкупно 56,019.000 

85 Геомагнетски институт 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 110 000 
Стоковни плаќања 267.000 

Вкупно 377.000 

ВКУПНО: 18 689,027.271 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

830. 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со члег| 
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 „DIE WELT" ј 

Се забранува* внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die Well" број 201 од 29 
август 1980 година, што излегува на германски ја-* 
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1 «22/906 
16 септември 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен 1 
секретар за внатрешни 

работи. 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

831. 
Врз основа на член 17 ст 6 и 7, член 29 и член 

бб став 1 точка 4 од Законот за Народната банка 
на Југославија и за единственото монетарно рабо-« 
тење на народните банки на републиките и народ* 
вите банки на автономните покраини („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/76), Советот на гувернерите 

,донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВА-

ЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ 
Ч 

— нестоковии плаќања 
— стоковни плаќања 

2.075,021.552 
Ш)13,205.719 

1, Во Одлуката за начинот и условите за корис-
тење на задолжителната резерва на банките и на 
другите финансиски организации за одржување на 

• нивната дневна ликвидност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/77 и 66/79) во точка 4, ст. 1 и 2 се 
менуваат и гласат: ,ј 

„Банката што ги користи средствата на задол-« 
жителната резерва во смисла на оваа одлука е 
должна на Народната банка на Југославија да и 
плати надомест по стапка од 0,05% за секој ден од 
пресметковниот период на разликата помеѓу про-
секот на задолжителната резерва што одговара на 
пропишаните стапки на таа резерва и остварениот 
просек на задолжителната резерва во тој период. 

Под остварен просек од став 1 на оваа точка са 
подразбира збир на дневните состојби на издвоена-' 
та задолжителна резерва во пресметковниот период 
зголемен за збирот на износите по кои банката е 
должна-да и плати надомест на Народната банка 
на Југославија по стапка од 0,1%, поделен со бројот! 
на .деновите во тој период." 

Став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 
Во досегашниот став 5 кој станува став 4 збо«« 

ровите: „став 4", се заменуваат се зборовите: „став 3"» 
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2. Оваа одлука влегува во сила на 11 октомври 
1986 година. 

О. бр. 58 
2$ септември 1986 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Илија Марјановиќ, е. p. 

832. 
Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 

16 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), во согласност со точка 2 од Одлуката за 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. 67/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРА-
СТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1980 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за усогласување на обемот и 

динамиката на порастот на пласманите на банките 
во периодот од 1 јули до 30 септември 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 40/80) во точка 1 ст. 
1 и 3 процентот: „15°/о" се заменува со процентот: 
„ 1 6 W . 

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

О. бр. 59 
26 септември 1989 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Илија Марјановиќ, е. р. 

833. 
Врз основа на чл. 16, 19 до 25 и член бб став 1 

точка 15 од Законот за Народната банка на Југос-
лавија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76), во согласност со одредбите на 
Одлуката за остварување на целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕ-
ТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1980 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 

монетарно-кредитната политика во 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/80, 34/80, 43/80 и 
44/80) во точка 25 став 1 по зборовите: „производи", 
запирката се брише и се додаваат зборовите: „и 
зрз основа на договорите склучени со дирекцијата 

за резерви на прехранбени производи (сојузна, ре-
публичка и покраинска) за производство на мар-
кантилна пченица,". 

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

О. бр. 60 
26 септември 1980 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

.на Народната банка на 
Југославија, 

Илија Марјановиќ, е. р. 

834. 
Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 

16 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76), во согласност со точка 2 од Одлуката за 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. 67/79), Советот на гувернерите донесува 

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

31 ДЕКЕМВРИ 1980 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (во 
натамошниот текст: банките) се должни да го усо-
гласуваат обемот на порастот на своите пласмани 
во периодот октомври-декември 1980 година, така 
што тој пораст, сметајќи го и остварениот пораст 
во периодот јануари—септември со состојбата на 
ден 31 декември 1980 година, кај секоја банка да 
не биде поголем од 23% во однос на состојбата на 
вкупните пласмани на банката според билансот на 
ден 31 декември 1979 година, намалено за износот 
на остварениот пораст во 1979 година над порастот 
пропишан со Одлуката за усогласување на обемот и 
динамиката на порастот на пласманите на банките 
во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/79, 
32/79, 48/79 и 61/79). 

Во рамките на порастот на обемот на пласма-
ните од став 1 на оваа точка, банките ќе ја усогла-
суваат динамиката на порастот на пласманите така 
што тој пораст да не преминува 23Ve на секој ден 
во текот на периодот од 1 октомври до 31 декември 
1980 година. 

2. Под вкупни пласмани на банката, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни 
и долгорочни кредити и другите пласмани (освен 
кредитите и другите побарувања по основ на одно-
сите помеѓу банките, вклучувајќи ја и Југословен-
ската банка за меѓународна економска соработка т 
Пазарот на пари и хартии од вредност), што бан-
ките им ги даваат на организациите на здружен 
труд и на други општествени правни лица, на гра-
ѓански правни лица и на граѓани, без оглед на из-
ворите на средствата од кои тие кредити и пласма-
ни се даваат. 

Под пласамни на банката, во смисла на одред-
бата од став 1 на оваа точка, не се подразбираат: 

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-
јето настрадан© до катастрофалниот земјотрес во 
Социјалистичка Република Црна Гора; 
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3) пласманите што се вршат во рамките на по-
себните и дополнителните мерки за поттикнување 
ва побрзиот развод на САП Косово; 

4) кредитите и другите 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 странски кредити на орга-
низациите на здружен труд во 1980 година, заради 
предвремена отплата на порано склучените креди-
ти под понеповолни услови, до износот до КОЈ тие 
кредити се искористени заклучно со 31 декември 
1979 година; 

6) зголемувањето на девизните кредити и на 
другите побарувања во девизи од домашни коми-
тенти, во билансот на банката, по основ на книже-
ње на курсните разлики настанати како резултат 
од промената на курсевите на странските валути 
во однос на динарот од 7 лу ни 1980 година и прес-
метани на состојбата на тие кредити и побарувања 
во книговодството на банката на ден 6 јуни 1980 
година. 

3 Банките можат меѓусебно да го отстапуваат 
неискористениот дел на порастот на пласманите до 
обемот на можниот пораст утврден во точка 1 на 
оваа одлука. Меѓусебно отстапување, односно при-
мање на неискористениот дел на порастот на плас-
маните, во смисла на оваа одредба, банките вршат 
однапред, во текот на периодот на КОЈ се однесува 
оваа одлука. 

За отстапениот, односно примениот дел на не-
искористениот пораст на пласманите, во смисла на 
одредбата од став 1 на оваа точка, банката е дол-
жна да Ја извести надлежната народна банка на 
републиката, односно надлежната народна банка на 
автономната покраина, во рок од три дена од денот 
ка извршеното отстапување, односно примање на 
делот на неискористениот пораст на пласманите, и 
тоа по пат на доставување на фотокопија на склу-
чениот договор за меѓусебното отстапување и при-
мање на делот на неискористениот пораст на плас-
маните. 

4. Заради следење и контрола на спроведува-
њето на оваа одлука, банките се должни, на над-
лежната народна банка на републиката, односно 
на надлежната народна банка на автономната по-
краина да им доставуваат месечни извештаи за ос-
тварениот пораст на нивните вкупни пласмани по 
билансот, со состојба на последниот ден во месе-
цот за секој месец во текот на периодот октомври— 
—декември 1980 година, и тоа најдоцна во рокот 
пропишан за поднесување на билансот на банката. 
Тие извештаи банките ги 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 пласманите на банките на нивото 
на републиката, односно автономната покраина, и 
по еден примерок на примените индивидуални из-
вештаи од банките за изминатиот месец во рок од 
пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на 
оваа точка. 

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука бан-
ките ќе ги доставуваат на извештајниот образец 
што го утврдува Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 61 
26 септември 1980 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 

Советот на гувернерите 
заменик-гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Илија Марјановиќ, е. р. 

835. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ, ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ 

ТРАКТОРИ 

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 трактори, опрема и резервни 
делови за тие трактори со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат сво-
ите затечени малопродажни цени, при условите на1 

продажбата од Спогодбата, да ги зголемат во прог 
сек до 14%, така што највисокото зголемување на 
малопродажната цена да изнесува до 19°/о ,а според 
Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за1 

покритие на трошоците на прометот и другите ус-
лови на продажбата се содржани во апсолутни из-
носи, согласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3512 од 26 септември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите:, ИМТ — 
Белград, ИМР — Раковица, .,Торпедо" — Риека, 
„Братство" — Пуцарево, Железара Шторе — 
Шторе, „14. Октобар" — Крушевац, „Автомон-
тажа" — Љубљана, „Томо Винковић — Бјело-
вар и „Победа" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 60 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

836. 
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 це-
ните и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставник 
кот на производителот и претставниците на потро-
шувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОМ-* 
БАЈНИ ЗА ЖИТО, КОМБАЈНИ ЗА ПЧЕНКА, 

НИВНИТЕ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Петставникот на производителот и претстава 
ниците на потрошувачите, на 5 март 1980 родина1! 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за комбајни за жито, комбајни за 
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пченка, нивните уреди и резервни делови, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да можат да ги зголе-
мат во просек до 14%, со тоа што најголемото зго-
лемување на цените да изнесува до 19%, а според 
Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата. 

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учество-
то за покритие на трошоците на прометот и други-
те услови на продажбата се во апсолутни износи, 
согласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1970 од 23 септември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: Индустрија на 
земјоделски машини „ЗМАЈ" — Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 84 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

837. 

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 це-
ните и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претстав-
ниците на производителите и претставниците на 
потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КА-
МИОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, АВТОБУСИ, 
АГРЕГАТИ, МОТОРИ, МЕНУВАЧИ, ОПРЕМА И 

НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Преставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 21 мај 1980 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за камиони, специјални возила, 
автобуси, агрегати, мотори, менувачи, опрема и 
нивните резервни делови, од домашната програма 
на производство, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат и тоа за: 

1) камиони, специјални возила и автобуси во 
просек до 13%, со тоа што најголемото зголехмување 
за тие производи да изнесува до 18%, а според Це-
новникот што е составен дел на Спогодбата; 

2) агрегати, мотори, менувачи, опрема и резер-
вни делови до 20%. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството 
за покритие на трошоците на прометот и другите 
услови 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 бр. 4280 од 24 септември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ — Ма-
рибор, „ФАП-ФАМОС" — Белград, Заводи 
„Црвена застава" ~ Крагуевац, „Шѕарус" — 
Земун и ИМВ Ново Место. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 51 
купувач-потрошувач потписници на Спогод-
бата. 

838. 
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 це-
ните и за општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претстав-
ниците на производителите и претставниците на 
потрошувачите склучуваат 

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

НИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 11 март 1980 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за мерни трансформатори, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата да можат да ги 
зголемат до 13%. 

Во цените од точка 1 на оваа спогодба учество-
то за покритие на трошоците на прометот и други-
те згслови на продажбата се содржани во апсолутни 
износи, согласно со прописите. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2540 од 23 септември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: Фабрики за 
мерни трансформатори „Звездан" — Зајечар и 
„Раде Кончар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
куггувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата, 

839. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цениве („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 30/80), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

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

ТРОНСКИ ПРИЕМНИ И КАТО ДНИ ЦЕВКИ 

1. Претставникот на производ ите дрт и претстав-
ниците на потрошувачите, на 21 декември 1979 ге«* 
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дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за електронски приемни и катодни 
цевки, со тоа што производителската организации 
ка здружен груд своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата да може да ги 
зголеми до 13% 

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

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 682 од 22 септември 
1580 година. 

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

Претставник на производителот: ЕИ — ООЗТ 
Фабрика на електронски цевки — Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: И 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за ос-
новите на, системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), С О Ј У З -
НИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗ-

НАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

Се разрешува од должноста директор на Сојуз-
ната управа за царини Кемал Тарабар, поради за-
минување на друга должност. 

У. п. п. бр. 1140 
11 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за начи-
нот на издавање уверение за уплата на придонесот 
во Фондот за финансирање на залихи на шеќер, 
формиран со Меѓународната спогодба за шеќер, 1977 
година, објавена во „Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/80, се пот кра дна ла долу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ 
УВЕРЕНИЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ВО 
ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИ НА 
ШЕЌЕР, ФОРМИРАН СО МЕЃУНАРОДНАТА СПО-

ГОДБА ЗА ШЕЌЕР, 1977 ГОДИНА 

Во точка 1 наместо бројот: „150-1" треба да стои: 
„ИСО-1". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 23 септем-
ври 1980 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојуз-
ниот секретар за надворешни работи Драгослав Пе-
иќ, поради заминување на друга должност. 

У. п. п. бр. 1139 
11 септември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марга«, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузни-
от извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Јован Печеновиќ, до-
сегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

У п, п. бр. 1141 
11 септемрри 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С Т В О Т О 

Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б -

Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

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

— за особено истакнување во потапи-ето и 
вршењето на во?ничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

десетари: Барбарић Марка Ивица, Бот аџиев То-
ме Ристо, Бунић Драгића Драгослав, Цекић Брани-
слава Миодраг, Чандовски Ђорђа Јоте, Јелић Бо-
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риво.!а Милорад, Плос Мира Милан, Пндељак Звон-
ка Јосип Вајдић Стјепана Жарко, Земљак Франца 
Миран, Жежовски Ивана Горан; 

Разводнице Чакић Тахира Енес, Кочевски Сте-
фана Перо, Миловановић Велимира Драган, Замбов 
Јована Милан; 

ВОЈНИЦИ: Бјелић Драгутина Милан, Бот аџијев 
Димитра Маринко, Елезовић НоШа Петар, Хорина 
Фрање Мирко, Илић Животије Радован, Кчира 
Аљиа Мон, Мађаревић Јосипа Фрањо, Миличић 
Јоце Драган, Мутапчић Раме Адем, Новаковић Ра-
дисава Миливоје, Панић Димитрија Спасове, Писо-
нић Николе Јерко. Станишић Благоја Душан, Сте-
фановић Здравка Душан, Сулејмановић М. Се]да-
ли]а, Тот Стевана Антал, Турковић Милана'Дра-
ган, Урумовић Божидара Зоран, Вељовић Станоја 
Драган; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството меѓу нашите народи и народности во 
создавањето и развивањето на политичкото и4 мо-
ралното единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
, • РЕН ВЕНЕЦ 

граѓанско лице на служба во ЈНА Томић Дра-
гомира Миленко; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на Вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на Вооружените сипи 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Ситар Франца Франти-
шек; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

мајор Јовановић Милана Хранислав; 
заставници I класа: Гузијан Николе Урош, Ми-

лосављевић Рајка Велисав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Полковник Даничић Дмитра Велимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

заставник I класа Јевремовић Светислава Мио-
драг; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Лазаревић 
Франца Оливера; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 

на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

граѓанско лице на служба во ЈНА Јовановић 
Антонија Радомир; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

питомци на ШРО — водници: Фелић Веј де 
Убеид, Оштраковић Ибрахима Смајил, 

десетар Тркуља Стеве Милан; 
разводник Шеговић Бранка Звонимир; 
војници: Горанц Антуна Исидор, Јаковљевић 

Милутина Душан, Кнежевић Мирољуба Жеворад, 
Савић Василија Зоран, Стубичар Исидора Влади-
мир, Томажић Јоже Јожеф; 

Бр. 24 
20 мај 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Цвиетив Мијатовић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА 'СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андреева Неткова Дана, Џартовски Теодос Тео-
дор, Илиевски Глигор Васил, Ивановски Мите Стој-
мен, Симовска Тодорова Петар Теменуга, Тренда-
филовски Мане Митко; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- * 
БРЕН ВЕНЕЦ 

Малеска Јован ТроЈачанец Параскева, Мирчев-
ска Ђорђи Милица; 
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— за покажана лична храброст во бербата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Неделковски Димитрија Благоја; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Атанасов Димитрија Владимир, Аврамовска! 
Максим Драган, Борисовски Страхил Борислав, 
Таранов Душан Светислав, Дејановски Михајлов 
Аритон, Димитров Ђорђи Тра тко, Ђозева Глигор 
Марија, Георгиевски Спасов Ристо. Исмаил Тафик 
Исмаил. Ивановски Деспот Иван, Каровски Симон 
Ђорђи Костић Душан инж. Борислав, Кулакова 
Петре Марика, Митовски Лефтер Ефтим. Станев-
ска Јаковлевска Бранка, Темелковски Миле 
Трајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Џамбазов Методија Александар, Јовановски Ја-
ћим Крсто, Јовановски Стефан Милан, Коевски 
Спасо Живко, Петровски Темелко Трајко, Велков-
ски СТОЈКОВ Рувче; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андоновски Глигор Андон, Бабамов Христо 
Љубомир, Биљаноски Ђорђиев Димче, Бошковска 
Певћева Никола Калопа, Чичевалиева Хаџимитро-
ва Глигор Марика, Игњатов Петра Васил, Исени 
Џемаил Шаип, Псј ановски Негрија Никодин, Ма-
невски Тодор Александар, Мазева Игнова Вера, 
Милић Петре Милима, Митрова Павле Рада, Мој-
совски Вангел Томе, Нелов Серафимов Спасе, Пе-
тровска Димитар Зорица, Поповски Лазов Алексан-
дар, Радевски Лазар Трпе, Серафимово«! Симо То-
мислав, Смилевски Борис Цветан, Стаматоска Ра-
б а џ и ј а Панте Љубица, Стриков Никола Ристо, 
Шеху Грева Реџеп Ћефсер, Тодоровски Василе 
Нове, Ванге лов Киро Зоран; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алиу Васви Белиг, Андоновски Блажо Ђеттко, 
Андреевски Атанас Варнава, Ангеловски Тасо Ни-
кола, Апостоловска Зетова Михајло Марија, Арифи 
Мустафа Мексут, АтанасоЕСКи Борислав Михајла, 
Атанасовски Василеа Пеце, Бадева Дескова Нико-
дин Марија, Бафтироска Тодоровска Трајан Љу-
бица, Блажев Новко Душан, Боцевски Насе Тодор, 
Богатинова Живковска Ђорђи Нада, Богданово«* 

Никодин Илија, Боговић Кумбарџи Емин Лидија, 
Бошков Коста Илија, Бошковска Андонова Симе 
Љубинка, Божиновска Блажева Димитар Зорка; 

Бунарџиев Панче Светислав, Цаколи Адем Ве|-
сел. Цанцевски Иван Никифор, Цекић Добривој 
Предраг, Чаловски Методија Тодор, Чоловић Ми-
лош Милутин, Ћороли Назиф Шефкет, Дајановска 
Миљовсха Константин Љубина, Даминовска Ду-
бравка Илко Велика, Даскалов Димо Асен, Делења 
Јован Томе, Димитровски Велко Никола, Дир:анска 
Киро Нада, Ђурчевски Ацко Тихомир, Ђуровски 
Цветан Боривој, Филиповски Евангеније Атанас, 
Франговскн Васе Методија, Гаврилова Јордан Зора, 
Грнчаровски Ламбе Владимир; 

Хаџи-Лега Тома Константин, Хамза Сабри Ју-
суф, Илиев Георги Милан Илиоски Круме Дими-
тар, Исљами Исљам Сакип, Јашмаковски Јосиф 
Анастас, Јовановић Крсто Градимир, Карахасан 
Бошковска Мустафа Дрита, Кипријановски Дане 
Круме, Костовски Киро Димитар, Кули Гани Скен-
дер, Кузмановски Сандре Љупчо; 

Лазарова Милева Мито Цветанка, Лозановски 
Борис Сталин, Маџар Глигор Петар, Малевска Ба-
калова Велика, Машковски Никола Иван, Мановска 
Батраќтарова Ђорђи Невена, Мицев Коце Стефан, 
Мирчев Крум Ефтим, Мирчева Обрадовић ПејО 
Мила, Митковска Шуркова Ордан Пандорка, Мит-
е в с к и Петруш Добросав; 

Натев Игнат Никола, Наумовски Ђорђи Алек-
сандар. Истовски АНТОВ Трајан, Николић Петров-
ска Славко Изре, Николовски Темелко Крсто, От-
љанска Ђорђикова Сотир Вера, Павловска В у к -
мировић Чедомир Ружица, Пендовски Никола Кон-
стантин, Пешовски Петров Ристо, Петровски Ђорђи 
Јордан, Петрушевски Цветко Санде, Пијаде Иван 
Киро, Поповски Петар Ђорђи, Попризов Борис 
Бранко, Прелић Трифун Никола; 

Салџиевска Попова Душан Смиља, Самоилова 
Панко Илинка, Сарачини Шукри Хусеин, Серафи-
мов Атанас Љубомир, Сиљановски Ристо Владимир, 
Симјановић Михајло Бранко, Симоновски Мирко 
Методија, Симоска Анастас Фани, Смугревски Ми-
лан Славе, Софрониевски Милан Јонче, Станков-
ски Нецо Милан, Стефановић Бошевска Тратач 
Мирослава, Стефановски Трајан Гоце, Стојановић 
Јован Надежда. Стојановска Манева Иван Даринка, 
Стојчевска Пешевска Стојан Десанка; 

Т о д о р о в Борис Никола, Тодоровски Глигор 
Арангел, Тодоровски Костадин Ристо, Толевска 
Богоева Панче Марика, Томовски Никола Мирчо, 
Тоневски Ангел Илија, Угрински Стефан Предраг, 
Укшини Жерка Махмуд Шукри;;е, Бандевска Ми-
нова Петар Марија, Вели Ахмет Мехмет Семиха, 
Белковска Булатовиќ Панто Нада, Здравески Ми-
тија Миливој, Зиков Стерјо Митко; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Илиевски Благоја Тихомир, Николовски Вангел 
Јанко, Стојменска Кајческа Тодор Вера, Тоцинов-
ски Стојан Васил, Трајковски Ванчо Слободан; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абази Азем Менду, Ахмед Невзат Салим, Ан-
геловски Петре Стојмир, Андреевска Јовановска 
Стојан Мира, Атанасовски Митре Атанас, Бећири 
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Шефки Исмаил, Бержецски Борис Василие, Бла-
жевски Зафир Ангеле, Богоевски Зоре Маринко, 
Бојаџиевски Стојан Коста. Бошковски Петре Жив-
ко, Булатовић Никола Марија; 

Цанев Тодор Благој, Цаневски Андреја Јордан, 
Чадиевска Методија СлавЈанка, Чешларова Илија 
Ленче, Дилевски Исајло Младен, Димитријевић Ра-
томир Миомир, Димитров Васил Душан, Димитров-
и м Атанас Благоја, Ђорђевић Предраг Слободан, 
Филиповски Љубе Александар, Ганиу Селим Раим, 
Гечевска Иванова Диме Даница, Георгиев Благој 
Бранко, Хот Исљама Јусуф, Христова Тушева Ми-
лан Марија; 

Иљази Ферит АЈРИ, Илиев Борис Симеон, Или-
евски Милан Методија, Јакимова Милан Душанка, 
Јанчевски Ђорђа Стефан, Јаневски Ђорђи Димитар, 
Јанковић Боривоје Петар, Јованова Јорданова 
Трифун Нада, Јовковска Петковска Тодор Марија, 
Китанов Наће Томе, Костова Гиевска Методија 
Љиљана, Костовски Борисав Атанас, Крашница 
Чучкова Шаиб Теута, Крстев Панче Боривој, Куси-
ников Никола Димитар; 

Литвинова Панче Лидија, Манев Китана Пав-
ле, Манов Кирило Нако, Марковска Бојаџиева То-
дор Даница, Марковска Митрева Симон Милица, 
Марковски Коце Раде, Мељова Атанас Петрула, 
Михајлов Аврос Павле, Милошевић Никола Радо-
ван, Миндошев Томо Боро, Миновски Ђорги Радо-
мир, Мирческа Арсова Димитар Рада, Мишев Стра-
хил Павле, Митевски Никола Љубе, Митевски 
Санде Ванчо, Муратовски Алекса Кирил; 

Намичов Петар Мичо, Напески Илиев Ђоре, 
Нешевски Димитар Борис, Николић Никола Ми-
рослав, Николовска Анић Живота Душанка, Нико-
ловска Јаневска Христо Олга, Николовски Милан 
Никола, Новаков Христо Ђорђи, Новески Иванчо 
Алексо, Омерагић Ибра Скендер, Панчев Страхил 
Арсеније, Пандиловски Апостол Александар, Панев 
Ђорђе Стоје, Пендовски Борис Круме, Петер Ди-
митри! евић Живота Јана, Петковски Христо Дра-
гомир, Петковски Цветко Здравко, Петревски Пав-
ле Тоде, Петровски Стојмир Петко, Петрушевски 
Богдан Васлије, Пљаковска Величковић Светислав 
Мирослава, Попов Лазар Миле, Поповска Или^а 
Марика, Поповски Данков Бошко, Прокопиев Или-
ја Драган, Протуђер Благоја Кирил; 

Радовска Јакиовска Русе Живка, Рафајлов-
ски Душан ВОЈКО, Рикалоски Живко Љубен, Рис-
товски Дончо Душан, Рулев Димитар Михајло, Ру-
сјако1?а Ангеле Љ>5а, Р у ш е в а Ивана Василка, Са-
ра чаки Таипи Усеин Ђула, Саздова Цветко Сло-
боданка Симев Тодор Раде, Симоновски Марка 
Павле, Симоска Белкова Пане Владанка, Спасова 
Димитар Љубинка, Спирковски Стојче Димитар, 
Стефановски Синадин Анђелко, Стојанов Јован 
Стојан, Стотановић Брезовска Симона Арсена, Стој-
чевски Ђуро Цветан; 

Штаклев Светислав Зоран, Таневски Алексан-
дар Драгомир, Таневски Јосив Томе, Тасева Манова 
Пано Лена, Ташковски Ристо Васко, Тра јовски 
Миле Бошко, Вагленаров Страхил Љубомир, Варо-
шлија Борис Ђорђи, Васева Антулевска Димко 
Павлина, Василевска Дуковска Киро Благородна, 
В е ч е р а Јовановска Рашко Ружа, Велевски Димко 

Душан, Велковски Илија Теофил, Здравевски 
Бенчев Панче. 

Бр. 30 
26 мај 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Цвиетин Мијатовић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страдаа 

827. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување на курсевите на странските ва-
лути за определување на основицата за 
пресметување на царината и на другите 
давачки, за пресметување на даночните 
олесненија при извозот и за искажување 
на правото на увоз и плаќање, како и за 
потребите на статистиката — — — — 1633 

828. Одлука за посебен додаток — — — — 1633 
829. Одлука за распоредување на девизите 

утврдени за потребите на органите на 
федерацијата и за потребите на оства-
рувањето на правата и должностите на 
федерацијата за 1980 година — — — 1634 

830. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот ,,Die Welt" — 1641 

831. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот и условите за користење на задолжи-
телната резерва на банките и на другите 
финансиски организации за одржување на 
нивната дневна ликвидност — — — 1641 

832. Одлука за измена на Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на по-
растот на пласманите на банките во пе-
риодот од 1 јули до 30 септември 1980 го-
дина —— — — — — —— — — — 1642 

833. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за мерките за спроведување на 
монетарно-кредитната политика во 1980 
година — — — — — — — — — 1642 

834. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во периодот од 1 октомври до 31 
декмври 1980 година — — — — — 1642 

835. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори, опрема и резервни делови 
за тие трактори — — — — — — 1643 

836. Спогодба за промена на затечените цени 
за комбајни за жито, комбајни за пчен-
ка, нивните уреди и резервни делови — 1643 

837. Спогодба за прОхМена на затечените цени 
за камиони, специјални возила, автобу-
си, агрегати, мотори, менувачи, опрема и 
нивните резервни делови — — — — 1644 

838. Спогодба за промена на затечените цени 
за мерни трансформатори — — — — 1644 

839. Спогодба за промена на затечените цени 
за електронски приемни и катодни цевки 1644 

Исправка на Одлуката за начинот на издава-
ње уверение за уплата на придонесот во 
Фондот за финансирање на залихи на 
шеќер, формиран со Меѓународната спо-
доба за шеќер 1977 година — — — — 1645 

Назначувања и разрешувања — — — — 1645 
Одликувања — — — — — — — — — 1645 


