
Четврток, 29 мај 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 28 ГОД. XXXVI 

Цена на овој број е 3 динари. — 
Претплатата за 1980 година изнесува 
800 динари. Рок за рекламации 15 дена, 
— Редакција: Улица Јована Ристиќ«! 
бр, 1. Потг. фах 226. — Телефониг 
централа 650-155; Уредништво 651-855t 
Служба за претплата 651-732; Телено 

11756 

472. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 
личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите 
на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 
62/79), Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ се усогласува за 10°/о, и се ут-
врдува во износ од 5.285 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 јануари 1980 година а ќе се извр-
ши на товар на наменските средства на органот во 
кој функционерот остварува личен доход. 

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

Бр. 120-93/80-013 
22 мај 1980 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Рајко Гаговиќ, е. р. 

473. 
Врз основа на член 19 од Законот на личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието па СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75, 16/77 и 62/79) 
и член 5 на Одлуката за надоместите на личните 
доходи и другите примања на делегатите во Собрани-
ето на СФРЈ (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 
62'77). Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

Член 1 
Во Одлуката за износот на дневниците на фун-

кционерите што ги избира или именува Собранието 

на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/79), во точка 3 бро-
јот „600" се заменува со бројот: „700". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

Бр. 114-51/80-013 
22 мај 1980 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић е. р. 

474. 
Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за 

надоместите на личните доходи и другите примања 
на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/77 и 62/77), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 22 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ ОСТВА-
РУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
кои остваруваат надомест на личниот доход во Со-
бранието на СФРЈ се усогласува за 10%. 

2. Усогласување на надоместот на личниот до-
ход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 ја-
нуари 1980 година, а надоместот на личниот доход 
ќе се исплати на товар на наменските средства на 
Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа 
одлука имаат и сојузните пратеници, делегати и 
функционери што остваруваат личен доход во Со-
бранието на СФРЈ според Законот за работата и пра-
вата на делегатите во Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и на фун-
кционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 
34/77). 

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

Бр. 120-92/80-013 
2? мај 1980 година 

Белград 

Административна Комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Рајко Гаговић, е. pw 
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475. 

Врз основа на член 25 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи* на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 30/75, 16/77 и 62/79) 
» член 5 на Одлуката за надоместите на личните 
доходи и другите примања на делегатите во Собра-
нието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77 

62/77), Административната комисија на Собрание-
то на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР 

1. На функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и на делегатите кои на-
домест на личниот доход остваруваат во Собрание-
то на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на 
годишниот одмор за 1980 година во износ од 3.500 
динари. 

2. Правото бд точка 1 на оваа одлука им при-
паѓа и ва делегатите во Собранието на СФРЈ и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала санкцијата, а кои остваруваат личен доход во 
Собранието на СФРЈ според Законот за работата 
и правата на делегатите во Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на 
функционерите во федерацијата на кои им преста-
нала функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/67 и 34/77). 

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа на товар на наменските средства на органот 
лај кого корисникот остварува личен доход, однос-
ио надомест на личниот доход. 

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

Бр. 131-5/80-013 i , , | , 
22 мај 1980 година 

Белград 

А д министра тивка комисија ва Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговић, е. р. 

476. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-

вање на производите и услуги во прометот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 29/79 и 5/80), Сојузниот извртен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА-
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Бо Уредбата за зголемување, намалување, од-
носно укинување стапките на основниот данок 
на промет на определен:'! производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 
42/78, 7/79, 19/79. 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 
57/79, 7/80, и 27/80 во член 1а став 1 се менува и 
тла си: 

..На прометот на производите од став 1 на тар. 
боој 6 од Тарифата, се плаќа основен данок на про-
нет на производите според нивната вредност, и тоа: 

1) до 90.000 динари 
2) над 90.000 до 180.600 динари , 14в/о 
3) над 180.000 динари 58% 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Е. п. бр. 211 
29 мај 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

477. 
Брз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 

став 1 на Законот за општествена контрола на це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 35 72), во 
врска со член 101 став 2 на Законот за основите на 
системот на цените и за општествената контрола 
на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/80), Со-
јузнот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВО КАФЕ 

I1. Организациите на здружен труд што увезу-
ваат сурово кафе ги формираат цените за сурово 
кафе така што нивото на цените на сурово ка-
фе да изнесува во просек 132 динари за еден кило-
грам, франко натоварено во местото на складира-
њето. 

Сојузниот завод за цени ќе ги утврди, во рам-
ките на просекот од став 1 на оваа точка, продаж-
ните цени за одделни видови сурово кафе. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука не се одне-
суваат на суровото кафе што организациите на 
здружен труд го набавиле (купиле) од Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи. 

3. При формирањето на цените на кафето спо-
ред важечките прописи организациите на здружен 
труд и имателите на дуќани, можат во прометот на 
големо односно во прометот на мало на сите асорти-
мани на кафе (сурово, мелено, печено и др.) да за-
сметуваат учество во прометот најмногу до апсолут-
ниот износ што го применувале на денот на влегу-
вањето но сила на оваа одлука. 

4. Организациите на здружен труд што спо-
ред прописите Ершат преработка на кафе (печење, 
мелење и др.) можат при формирањето на продаж-
ните цени на кафето трошоците на калото при ме-
лењето, растурот при пакувањето и на искористу-
вањето при мелењето и печењето, трошоците за до-
работка и ел. да ги засметуваат најмногу до апсо-
лутните износи што постоеле на денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за продажните 
пени за сурово кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/79). 

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

Е. п. бр. 212 
29 мај 198© година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Манган« е. 
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478. 

Врз основа на точка 1 став 2 на Одлуката за 
продажните цени за сурово кафе („Службен лист 
на СФРЈ*", бр. 28/80), директорот на Сојузниот завод 
за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ДЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ КА СУРОВО КАФЕ 

1. Постојните продажни цени за одделни видови 
на сурово кафе се утврдуваат така што да изнесу-
ваат, и тоа: 

Земја на Нова продажна 
Ред. Вид на кафето потеклото цена за сурово 
бр. кафе за 1 kg 

динари 

1 2 3 4 

1. Немиена арабика Бразил 138,07 
2. Миена и немиена 

арабика Колумбија 141,11 
3. Други видови 

а ра бика Други земји 132,00 
4. Рсбуста Сите земји 122,50 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за утврдува-
ње на продажните цени за одделни видови на су-
рово кафе („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/79). 

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

Бр. 3695/1 
29 мај 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
цени, 

Зоран Пуповац, е. р. 

479. 
Врз основа на член 23 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 За -
конот за основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претегавниците на производители-
те склучуваат 

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

НИЧКИ АВТОМОБИЛИ 

1. Претставниците на производителите, на 20 
март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за 
промена на затечените цени за патнички автомоби-
ли, со тоа што производителските организации на 
здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат во просек до 10,6%, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата, и тоа така што 
зголемувањето на цените на одделни патнички ав-
томобили да изнесува до 13*/о. 

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за 
покритие на трошоците на прометот и другите ус-

лови на продажбата се содржани во апсолутни из-
носи согласно со противите . 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решението бр. 2273 од 12 мај 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Заводи „Цр-
вена застава" Крагуевац, „ИМВ" — Ново Место, 
„УНИС, ТАС", Сараево и „Цимос"-Копар. 

ОДЛИКУВАЊА 1 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-' 
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистчка Федеративна Република Ј у -
гославија и Федерална Република Нигерија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Edward О т о к wale Enahoro, извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Федерална Република Ни-
герија во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Бр. 115 
11 октомври 1979 година ' 

Бел1рад 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С Р Х р в а т с к а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Маврић Томе Стјепан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Диклић Николе Каја, Годпић Рудолфа Лео, 
Милковић Николе Јосип, Шимић Марјана Милован, 
Томић-Буразин Мате Р1вка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барбиери Доменица Тимотео, Белушић Динка 
Силвано, Бертоња Ивана Иван, Брозовић Петра 
Никола, Deggobis Андреа Андреа, Девесцови Фран-
цесца Giuseppe, Јерчиновић Ловре Иван, Јурада 
Амброжа Берто, Кљајић Вучића Миладин, Матко-
вић Здравка Јосип, Матошевић Ивана Гино, Поро-
дат Рока Марија, Радетић Валентина Иван, Слеп-
чевић Милана Павао, Сошић-Чрнац Јакова Мари-
ја, Ушгћ Анте Никола; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић-Зибар Фабијана Катарина, Баждар 
Милкана Перо, Benussi Санто Силвана, Богосавље-
вић Драогљуба Томо, Церин Антона Итало, Добла-
новић Мартина Даница, Филић Јосипа Марија, 
Франиновић Антона Антон, Гргић Ивана Марко, 
Хрватки Антона Романо, Јерчиновић Стјепана Кру-
нослав, Јежабек Марка Славко, Кучера Кароља 
Карољ, Меданчић Мате Мартин, Ненадић Ђулио 
Ђулиа, Сабовљев Милана Саво, Спонза Јакова 
Силвана, Шкарон Маријана Иван, Занини Јосипа 
Даринка, Зеленика Стојана Владислав, Зенерал 
Антона Никодем, Зупчич Кузма Мијат; 

Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Kaiser Antona Ferdinand; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бохпнц Јернеја Јоже, Ковач Јожеф Миха, Вра-
ничар Јосипа Марко, Жагар-Чепин Михаел Ема; 

Четврток, 29 мај 1980 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дежман-Гриљ Јанеза Валентина, Фестин Алојза 
Штефан, Фришковец-Дацар Леополда Маринка; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси го подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Слапар Јанеза Јацез; 

— за залагање и постиганти успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Thater-Novsak Ivana Ivanka; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бавец Феликса Милан, Дамјан Мирка Војко. 

Бр. 116 
12 октомври 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

472. Одлука за утврдување на основицата за 
усогласување на личните доходи на 
функционерите што ги избира или име-
нува Собранието' на СФРЈ — — — — 985 

473. Одлука за измена на Одлуката за изно-
сот на дневниците на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ и на делегатите во Собранието на 
СФРЈ — — — — — — — — — 965 

474. Одлука за усогласување на надоместот на 
личните доходи на делегатите коп оства-
руваат надомест на личниот доход во Со-
бранието на СФРЈ — — — — — — 965 

475. Одлука за износот на надоместот за ко-
ристење на годишен' одмор — — — — 966 

476. Уредба за измена на Уредбата за зголет 
мување, намалување, односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 966 

477. Одлука за продажните цени за сурово 
кафе — — — — — — — — — 966 

478. Наредба за утврдување на продажните 
цени за одделни видови на сурово кафе 967 

479. Спогодба за промена на затечените цени 
за патнички автомобили — — — — 967 

Одликувања — — — — — — — — — . 967 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист иа 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 издавачко-графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишима бр« 17# 


