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БЕЛГРАД 

БРОЈ 18 ГОД. XXXVI 

348. 

Врз основа на член 2 став 1 и член 3 од Законот 
За ограничување на користењето и движењето на 
патничките и други моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79), и член 39 став 3 од 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 
НА БРЗИНАТА НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕ-

ЊЕТО НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Уредбата за ограничување на брзината на 

движењето и користењето на моторните возила 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/79, 32/79 и 60/79), 
во член 3 точка 1 зборовите: „Бар, Цетиње, Котор, 
Никшиќ и Титоград" се заменуваат: со зборовите: 
„Бар и Котор". 

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

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 130 
3 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

349. 

Врз основа на член 4 од Законот за привремено 
утврдување на Проекцијата на платниот биланс на 
Југославија за 1980 година, Проекцијата на девиз-
ниот биланс на Југославија за 1980 година и изно-
сот на девизите за потребите на федерацијата во 
1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/79), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНО РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВР-
ДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА И ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА ФЕДЕ-

РАЦИЈАТА ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за привремено распоредување на 
девизите утврдени за потребите на органите на фе-
дерацијата и за потребите за "остварување на пра-
вата и должностите на федерацијата за. 1980 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/80) по точка 4 се 
додава нова точка 4а, која гласи: 

„4а. Во второто тримесечје на 1980 година деви-
зите од точка i на оваа одлука можат да се кори-
стат до износ од 20°/о од износот утврден со распо-
редот на девизите за 1980 година. 

Ограничувањата на плаќањата според одредбата 
од став 1 на оваа точка не се однесуваат на плаќа-
њата по постојните втасани меѓународни обврски, 
за потребите на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, на Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи, на -Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи и на Туристичкиот сојуз на Југославија". 

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

Е. п. бр. 131 
8 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. р. 

350. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ И ВОНСТО-

ПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Одлуката за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности („Службен лист на СФЃЈ", 
бр. 14/77) во точка 1 став 1 на крајот од одредбата 
под 11 се додаваат запирка и зборовите: „освен 
подгрупите на дејности 110612 — Игтражувачко-
-развојни услуги во општествените дејности и 
110904 — Адвокатски и други услуги". 

2. Во точка 2 став 1 се додава нова одредба под 
1, која гласи: 

1) Област 11 — Финансиски, технички деловни 
услуги — само под гру пите на д е ј н о с т 110612 — 
Истражувачко-развојни услуги во општествените 
дејности и 110904 — Адвокатски и други услуги;". 

Досегашните одредби под 1 до 3 стануваат од-
редби под 2 до 4. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. и. бр, 132 
8 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, е. p. 

, * 
Врз основа на член 17 и член бб став 1 точка 

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

351. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Die Welt", број 60 од 11 март 
1980 година, што излегува на германски јазик во 
Зкамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/862 
26 март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

352. 

Врз основа на член 24 од Законот за евиден-
циите во областа на здравството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/78), во врска со член 7 од Законот за 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), директо-
рот на Сојузниот завод за здравствена заштита до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕ-

КОВИТЕ 

1. Во Решението за Единствената класифика-
ција на лековите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
^/79) и во Единствената класификација на лековите 
во групата 02 — лекови што дејствуваат врз инфек-
тивните и паразитарните болести во подгрупата 02 1 
— зборовите: „и цефалоспорини" се бришат. 

По подгрупата 02 1 се додава нова подгрупа, 
која гласи: „32 1 — цефалоспорини". 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1980 
година. 

Бр. 223/1 
21 март 1980 година 

Белград 

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

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 

банките кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 21/77, 48/78, 14/79, 
29/79, 36/79, 48/79, 55/79, 59/79, 66^79, 8/80 и 12/80) во 
точка 2 став 3 се менува и гласи: 

„По исклучок, во периодот од 11 април до 10 
јули 1980 година, банките на средствата од одред-
бата под 1 став 1 на оваа точка ќе применуваат 
стапка од 16%." 

2. Прва пресметка на задолжителната резерва 
според одредбите на оваа одлука, банките ќе из-
вршат според состојбата на средствата на 31 март 
1980 година. 

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

О. бр. 21 
8 април 1980 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

354. 
Заради единствено дејствување во остварување-

то на заедничките интереси во ̂ областа на воспиту-
вањето и образованието на граѓаните на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија на при-
времена работа и престој во странство, а во сооб-
разност со општата политика на заштитата и со инте-
ресите на граѓаните, врз основа на член 124 од Ус-
тавот на СФРЈ и на член 579 од Законот за здруже-
ниот труд, Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, собранијата на републики-
те и собранијата на автономните покраини, Советот на! 
Сојузот на синдикатите на Југославија, советите на 
сојузите на синдикатите на републиките и советите 
на сојузите на синдикатите на автономните покра-
ини, Стопанската комора на Југославија, стопански-
те комори на републиките и стопанските комори на 
автономните покраини склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТУВАЊЕ И ОБ-
РАЗОВАНИЕ НА ГРАЃАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО 

СТРАНСТВО 
I. Основни одредби 1 

Член 1 
Учесниците на Општествениот договор (во на-

тамошниот текст: учесници) се согласни воспитува* 

Директор 
на Сојузниот завод за 
здравствена заштита, 

д-р Доминик Комадина, е. р. 
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н»ето и образованието на децата од предучилишна и 
основноучилишна возраст, на младината и на ра-
ботниците на привремена работа и престој во 
странство да се врши заради унапредување на нив-
ната положба и услови за образование во време 
на привремената работа и престој во странство, за-
пазување на националниот идентитет, остварување 
на братството и единството и на рамноправноста на 
народите и народностите на Југославија, зацврсту-
вање на врските со татковината и создавање услови 
за враќање, продолжување на школувањето и .вра-
ботувањето односно работно ангажирање во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Член 2 
Учесниците се согласни воспитувањето и обра-

зованието на граѓаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на привремена работа 
и престој во странство (во натамошниот текст: гра-
ѓани во странство) да се врши во согласност со за-
коните, општествените договори, самоуправните спо-
годби донесени во остварувањето на општествениот 
договор, прописите на странските држави во кои се 
спроведува воспитно-образовната дејност (во ната-
мошниот текст: странски држави), со условите што 
ги обезбедуваат тие, како и со можностите за со-
работка со нивните надлежни органи и организации. 

Член 3 
Тргнувајќи од уставната надлежност на републи-

ките и автономните покраини во областа на воспи-
тувањето и образованието, од општественото значе-
ње и од специфичностите на воспитно-образовната 
дејност во странство и од потребите за заедничка и 
координирана активност во оваа област, учесниците 
се согласни републиките и автономните покраини 
да остваруваат меѓусебна соработка: во билатералните 
и мултилатералните активности спрема странство; 
во изработката на програмските основи за воспитно-
образовната дејност; во заедничкото ангажирање и 
координирање на работата врз подготовката на учеб-
ници на мајчин јазик; во изборот, подготовката и 
унапредувањето на работата на наставниците и во-
спитувачите; во изборот и следењето на работата на 
организациите за образование кои ја спроведуваат 
воспитно-образовната дејност во странство; во обез-
бедувањето на материјалната основа на воспитно-
-образовната дејност во странство; во водењето на 
евиденцијата и документацијата за воспитно-обра-
зовната дејност во странство. 

Член 4 
Учесниците се согласни со тоа дека усогласува-

ње на наставните содржини, на учебниците и на ор-
ганизацијата на воспитно-образовната дејност во 

' странство, републиките и автономните покраини тре-
ба да вршат со меѓусебно договарање. 

Член 5 
Во рамките на вкупната билатерална и мулти-

латерална соработка, учесниците се обврзуваат на 
воспитувањето и образованието на граѓаните во 
странство да му даваат значајно место, како на со-
ставен дел од заедничките програми на активноста 
спрема странските држави, да се залагаат за нивно 
воспитување и образование на мајчин јазик и за 
остварување на истите права во областа на образо-
ванието што ги остваруваат граѓаните на странската 
држава. 

Член 6 
Учесниците се согласни, во рамките на утврде-

ната политика, да се ангажираат за создавање усло-
ви за побрзо враќање на граѓаните од странство, за 
нивно прифаќање и вклучување во воспитно-обра-
зовниот систем во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

II. Воспитно-образовна дејност во странство f 

Член 7 
Учесниците се согласни воспитувањето и обра-* 

зованието на граѓаните во странство на мајчин ја-
зик да се спроведува во согласност со прописите на 
странската држава и со Договорот за заедничките, 
основи на системот на воспитувањето и образовани-
ето во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и да ги опфаќа: 

1) воспитно-образовната дејност на мајчин ја-
зик за децата од предучилишна возраст во јавните 
установи на странската држава, во клубовите на 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија на привремена работа во странство 
и во рамките на другите облици на работа со де-
цата од предучилишна возраст организирани по 
иницијатива на надлежните органи од Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија; 

2) воспитно-образовната дејност за децата од ос-
иовноучилишна возраст, што ја сочинуваат допол-
нителната настава на мајчин јазик, основното обра-
зование на мајчин јазик, воннаставните активности 
и организираниот престој во татковината; 

3) воспитно-образовната дејност за младината 
што ја сочинуваат дополнителната настава на мај-
чин јазик, насоченото образование, воннаставните 
активности и организираниот престој во татко-
вината; 

4) основното и насоченото образование на ра-
ботниците. 

Член 8 
Учесниците се согласни дека воспитно-образов-

ната дејност за граѓаните во странство треба да се 
организира и спроведува во соработка со надлеж-
ните органи и организации на странската држава, со 
дипломатските и конзуларните претставништва и со 
културно-информативните центри на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија, со клубо-
вите на граѓаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на привремена работа во 
странство, како и со заедничките стопански прет-
ставништва и со организациите на здружен труд 
што упатуваат работници во странство заради вр-
шење стопански и други дејности. 

Член 9 
Учесниците се согласни воспитно-образовната 

дејност на мајчин јазик за децата од предучилишна 
и основноучилишна возраст да се изведува според 
усогласените основи на наставните планови и про-
грами на републиките и на автономните покраини 
по учебникот „Мојата татковина Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија'' и соодветните 
учебници и наставни средства според нивото на об-
разованието, на јазиците на народите и народно-
стите на Југославија. 

Член 10 
Учесниците ќе обезбедат основното образование 

на работниците и насоченото образование на мла-
дината и работниците, во смисла на овој општествен 
договор, да to врши само воспитно-образовната ор-
ганизација за која надлежниот орган во републи-
ката односно во автономната покраина утврдил 
дека ги исполнува условите за вршење на воспитно-
-образовната дејност во странство (во натамошниот 
текст: овластена организација). 

Член 11 
Учесниците се согласни дека овластената орга-

низација ги исполнува условите за вршење на вос-
питно-образовната дејност во странство во смисла 
на член 10 од овој општествен договор: 

— ако образовната дејност што би ја вршела во 
странство успешно ја врши во републиката односно 
автономната покраина; 
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— ако за воспитно-обр^зовната дејност, во 
странство обезбеди постојани кадри- што ги испол-
нуваат условите од член 14 на овој општествен до-
говор; 

— ако за вршење на воспитно-образовна дејност 
во странство ги исполнува или може да ги обезбеди 
основните услови што важат за вршење на оваа 
дејност во републиката односно автономната 
покраина. 

Учесниците ќе обезбедат надлежните органи и 
организации во републиките и во автономните по-
краини да го следат и помагаат унапредувањето на 
воспитно-образовната дејност што овластените ор-
ганизации ја вршат во странство. 

Член 12 
Учесниците ќе обезбедат надлежните органи и 

служби во републиките и во автономните покраини 
да даваат стручно-педагошка помош, да вршат над-
зор над воспитно-образовната дејност во странство 
и за таа цел меѓусебно да соработуваат. 

III. Наставници и воспитувачи 

Член 13 
Учесниците се согласни, заради спроведување на 

воспитно-образовната дејност во странство, органите 
и службите надлежни за образование во републики-
те и во автономните покраини и овластените орга-
низации да упатуваат од Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија наставници и воспиту-
вачи, како и други работници за работа врз орга-
низирање и координирање на воспитно-образовната 
дејност во странство (во натамошниот текст: настав-
ници и воспитувачи) а, зависно од специфичните 
услови, да можат да ги ангажираат и меѓу 
граѓаните во странство во согласност со критериу-
мите утврдени со овој општествен договор. 

Член 14 
Учесниците се согласни дека наставниците и во-

спитувачите што се упатуваат од Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или што се ан-
гажираат меѓу граѓаните во странство, покрај опш-
тите услови предвидени со закон, треба да ги испол-
нуваат и овие посебни услови: 

— да имаат одредено работно искуство во воспи-
тно-образовната дејност што се утврдува поблиску 
во републиките и во автономните покраини; 

— да се истакнуваат во стручно-педагошката 
работа и да имаат морални квалитети; 

— да го познаваат јазикот на странската држава 
во која ќе ја вршат воспитно-образовната дејност. 

Покрај условите од став 1 на овој член, настав-
ниците и воспитувачите што се упатуваат од Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
треба да добијат и согласност од организацијата на 
здружен труд во која се во работен однос дека мо-
жат определено време да вршат воспитно-образовна 
дејност во странство, како и дека за тоа време нема 
да им престане работниот однос во таа организа-
ција на здружен труд. 

Учесниците ќе обезбедат наставниците и воспи-
тувачите од член 13 на овој општествен договор по-
себно да се подготвуваат за воспитно-образовна деј-
ност во странство со организирање на соодветни об-
лици на стручно усовршување, пред почетокот и 
во текот на работата. 

Член 15 
Учесниците се согласни наставниците и воспиту-

вачите, кои се упатуваат од Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија заради спроведува-
ње на воспитно-образовна дејност, да можат да се 
ангажираат врз овие работи најдолго до четири го-
дини. 

Член 16 
Учесниците ќе обезбедат изборот на наставници 

и воспитувачи за работа во странство со деца од пре-
дучилишна и основноучилишна возраст и во основ-
ното образование на возрасни да го вршат посебни 
комисии при надлежниот орган за образование во 
републиката и во автономната покраина, врз основа 
на посебни мерила кои, во согласност со овој опште-
ствен договор, се утврдуваат во републиката односно 
во автономната покраина, а изборот на наставници 
и воспитувачи за работа врз насоченото образование 
на младината и работниците да го врши овластената 
организација, до согласност од посебна комисија. 

Во случаите кога наставниците и воспитувачите 
од став 1 на овој член се ангажираат меѓу граѓаните 
во странство, изборот се врши врз основа на предлог 
од надлежното дипломатско и конзуларно претстав-
ништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство. 

Член 17 
Учесниците се согласни наставниците и воспиту-

вачите кои работат врз воспитувањето и образова-
нието во странство, во рамките на работното време 
од 42 часа неделно, да бидат ангажирани врз настав-
ни и воннаставни активности, општествена работа со 
децата и родителите и основно образование на ра-
ботниците, при што ќе се зема предвид и нормата на 
наставните часови на наставниците во странската 
држава. 

Член 18 
Учесниците ќе обезбедат услови што ќе им ово-

зможат на наставниците и на воспитувачите кои вр-
шат воспитно-образовна дејност во странство да ос-
тварат, врз основа, на резултатите од трудот на во-
спитно-образовната организација и својот придонес, 
соодветен личен доход во однос на нето заработите 
што ги имаат соодветните работници државјани на 
странската држава во која се врши воспитно-обра-
зовната дејност. 

Учесниците ќе се залагаат на наставниците и 
на воспитувачите од став 1 на овој член да им се ис-
платува еднократна помош при заминување на ра-
бота во странство, патните трошоци при заминување 
и враќање, патните трошоци настанати заради вр-
шење на воспитно-образовна дејност во странска 
држава и заради стручно усовршување, како и дру-
гите материјални трошоци што се утврдуваат дого-
ворно за секоја странска држава посебно. 

IV. Координација на воспитно-образовната дејност 
во странство 

Член 19 
Учесниците се согласни дека за воспитно-обра-

зовната дејност во странство, како составен дел на 
заштитата на граѓаните за време на работата и пре-
стојот во странство, покрај сојузните органи и орга-
низации, надлежните органи во републиката односно 
во автономната покраина, се одговорни и организа-
циите на здружен труд што упатуваат работници во 
странство заради изведување на инвестициони рабо-
ти и вршење на производствени и други работи и 
услуги (во натамошниот текст: организации на здру-
жен труд), надлежните самоуправни интересни заед-
ници и други самоуправни организации и заедници, 
како и општествено-политичжите и општествените 
организации. 

Заради усогласување на општествената актив-
ност и стручната работа на органите и организации-
те од став 1 на овој член, учесниците ќе обезбедам 
во републиките и во автономните покраини да с# 
формираат соодветни координационо тела. 
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Член 20 
Заради усогласување на работата на надлежните 

органи и организации во републиките и во автоном-
ните покраини и на соодветните сојузни органи и 
организации врз спроведувањето на воспитно-обра-
зовната дејност во странство, се формира Комисија 
за воспитување и образование на граѓаните на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство (во натамошниот текст: Комисијата). 

Комисијата ја сочинуваат по двајца претставни-
ци од републиките и автономните покраини — пот-
писници на овој општествен договор што тие спо-
годбено ќе ги одредат и по еден претставник од Со-
бранието на СФРЈ, Советот на Сојузот на синдикат 
тите на Југославија и Стопанската комора на Југо-
славија. 

Член 21 
Комисијата ги врши особено овие работи и 

задачи: 
— организира размена на мислења и искуства, 

ги усогласува ставовите и акциите за сите прашања 
од воспитно-образовната дејност во странство; 

— ја следи билатералната и мултилатералната 
активност во областа на воспитувањето и образова-
нието во странство и им дава предлози на учесни-
ците на Општествениот договор заради усогласување 
на активноста во оваа област; 

— им предлага мерки на надлежните органи и 
организации за унапредување на воспитно-образов-
ната дејност во странство; 

— ја следи активноста на надлежните органи и 
организации во републиките и во автономните по-
краини во врска со упатувањето на наставници и 
воспитувачи во странство, како и со обезбедувањето 
учебници и други наставни средства и им дава пред-
лози на учесниците на Општествениот договор за да 
се обезбедува координирање на тие активности; 

— го следи спроведувањето на овој општествен 
договор, поведува иницијатива за негова измена и 
дополнение и поднесува годишен извештај до пот-
писниците. 

Комисијата може за одделни прашања од својот 
делокруг да формира поткомисии, работни групи и 
други постојани и повремени работни тела, што се 
уредува со деловникот на Комисијата. 

Член 22 
Учесниците се согласни стручните и администра-

тивно-техничките работи за потребите на Комиси-
јата да ги врши сојузен орган или сојузна организа-
ција во согласност со законот. 

Член 23 
Заради обезбедување соработка и координација 

во спроведувањето на воспитно-образовната дејност 
во странство, учесниците се согласни овластените 
организации самоуправно да се организираат во рам-
ките на републиките и автономните покраини, а за 
да се обезбеди единствено и координирано настапу-
вање во странство и пошироко — на ниво на фе-
дерацијата — и со самоуправна спогодба да ги уре-
дат меѓусебните права и обврски. 

Член 24 
Учесниците се согласни овластените организа-

ции да можат во странство самостојно или заедно 
со странски организации, а врз основа на прет-
ходно прибавено мислење од дипломатските и кон-
зуларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство, да 
основаат воспитно-образовпи центри во кои се изве-
дува настава, се организира консултативно-инструк-
тивна работа и се одржуваат испити. 

Член 25 
Учесниците ќе обезбедат овластените организа-

ции за почетокот на работата во странство да ги из-

вестат надлежните органи во републиката односно 
во автономната покраина, Комисијата и надлежните 
дипломатски и конзуларни претставништва на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во странство и, во текот на работата во странство, 
да им поднесуваат извештаи за својата активност. 

Член 26 
Заради поефикасно и поорганизирано вршење на 

воспитно-образовните дејности во странство, учесни-
ците се согласни да ги помагаат разновидните обли-
ци на организирање, како што е формирањето на 
координациони совети од претставници на овласте-
ните организации, на здруженијата на наставниците, 
на дипломатските и конзуларните претставништва и 
на културно-информативните центри на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, на клубовите на граѓаните на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на привремена 
работа во странство и од претставници на посетите-
лите. 

V. Финансирање на воспитно-образовната дејност во 
странство 

Член 27 
Учесниците се согласни средства за спроведува-

ње на воспитно-образовната дејност во странство, 
покрај средствата што се обезбедуваат по основите 
па билатералната и мултилатералната соработка, да 
се обезбедуваат и од: ' 

1) средствата што во републиките и автономни-
те покраини се наменети за оваа дејност; 

2) средствата што организациите на здружен 
труд ги издвојуваат за образование на своите работ-
ници; 

3) личните средства на граѓаните во странство. 

Член 28 
Учесниците се согласни: 
— за финансирање на воспитно-образовната 

дејност на мајчин јазик за децата од предучилишна 
возрсат средствата да ги обезбедуваат родителите, 
'организациите на здружен труд, како и републики-
те и автономните покраини — за лични доходи на 
воспитувачите и за дидактички материјал; 

— за финансирање на дополнителната настава 
на мајчин јазик за децата од основноучилишна воз-
раст средствата да ги обезбедуваат републиките и 
автономните покраини, организациите на здружен 
труд и родителите, со тоа што учебниците за учени-
ците се бесплатни, а ги обезбедуваат републиките 
и автономните покраини; 

— за финансирање на основното образование 
на мајчин јазик за децата од основноучилишна воз-
раст средствата да ги обезбедуваат републиките и 
автономните покраини, како и организациите на 
здружен труд и родителите; 

— за финансирање на воспитно-образовната 
дејност.во странство во рамките,на основното обра-
зование на работниците средствата да ги обезбеду-
ваат републиките и автономните покраини — за 
наставниците и за изведување на воспитно-образов-
ната дејност, а работниците — посетители — за 
учебници и наставни средства; 

— за финансирање на дополнителната настава 
и насоченото образование на младината во стран-
ство средствата да ги обезбедуваат републиките и 
автономните покраини — непосредно, во зависност, 
од своите можности и потреби, и родителите; 

— за финансирање на насоченото образование 
на работниците во странство средствата да ги обез-
бедуваат посетителите, организациите на здружен 
труд — за своите работници, како и републиките 
односно автономните покраини во случаите кога 
работниците организирано се образуваат во фун-
кцијата на подготовка за враќање и вработување 
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Односно работно ангажирање во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

Член 29 
Учесниците се согласни до крајот на 19#0 годи-

на да донесат системско решение за обезбедува-
њето средства во смисла на член 28 од овој опште-
ствен договор, наменети за воспитно-образовната 
дејност во странство. 

Средствата за намената од став 1 на 
овој член во 1980 тодина ќе се обезбедат на досе-
гашниот начин, т. е. во Буџетот на федерацијата за 
1980 година. 

Член 30 
Учесниците се согласни републиките и автоном-

ните покраини спогодбено да го утврдуваат износот 
на потребните средства и начинот на нивното обез-
бедување за финансирање на работите и задачите 
од заеднички интерес во областа на воспитувањето 
и образованието во странство. 

VI. Завршни одредби 

Член 31 
Кон овој општествен договор можат дополни-

телно да пристапат организациите, заедниците и 
органите кои не учествувале во неговото склучува-
ње. 

Член 32 
Измени и дополненија на овој општествен до- ^ 

говор можат да предложат секој учесник и Коми-
сијата. 

Измени и дополненија на овој општествен до-
говор се вршат на начин и според постапката за 
неговото донесување. 

Член 33 
Учесниците на овој општествен договор можат 

да го откажат своето учество во Општествениот дого-
вор, со ioa :ито отказниот рок трае една година и 
почнува да тече од 1 јануари наредната година. 

Отказот им се доставува на сите учесници на 
Општествениот договор веднаш^ а најдоцна во рок 
Од SO дена од дено! на донесувањето на одлуката. 

Член 34 
Учесниците се обврзуваат дека по влегувањето 

во сила на овој општествен договор ќе дадат ини-
цијатива за донесување на одлука за престанок на 
важењето на Општествениот договор за образова-
нието на југословенските работници на привремена 
работа во странство („Службен лист на СФРЈ" бр. 
8/76). 

Член 35 
. Општествениот договор ќе се објави во „Слу-

жбен лист на СФРЈ". 
Општествениот договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 
Белград, 10 март 11)80 година 

За Собранието на СФРЈ, 
Иван Кукоч, е. р. 

потпретседател на Собранието 
на СФРЈ 

Стана Томашевиќ-Арнесен, е. р. 
претседател на Сојузниот собор 

на Собранието на СФРЈ 
За Собранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
д-р Есад Хорозкќ, е. р. 

член на извршниот совет на Соб-
ранието на СР БиХ и претседател 
на Републичкиот комитет за обра-
зование, наука, култура и физич-

ка култура на БиХ 

За Собранието на СР Македонија, 
д-р Анатоли Десаноски, е. ри 

републички секретар за наука и 
образование 

За Собранието на СР Словенија, 
Мајда Пољаншек, е. р. 

член еа Ивршниот совет на Соб-
ранието на СР Словенија и прет-
седател на Републичкиот комитет 
за образование, наука и култура 

За Собранието на СР Србија, 
Милева Планоевиќ; е. р. 

претседател на Одборот за обра-
зование, наука и култура на Оп-
штествено-политичкиот собор на 

Собранието на СР Србија 

За Саборот на СР Хрватска, 
Ема Дероси — Бјелајац, е. р. 

потпретседател на Саборот на СР 
Хрватска 

За Собранието на СР Црна Гора, 
д-р Божина Ивановиќ, е. р. 

член на Извршниот совет на Соб-
ранието на СР ЦГ и републич-
ки секретар за образоване, наука 

и култура 

За Собранието на САП Бој водика, 
д-р Бранка Лазиќ, е. р. 

потпретседател на Собранието на 
САП Војводина 

За Собранието на САП Косово, 
д-р Имер Јака, е. р, 

члчен на Извршниот совет на Соб-
ранието на САП Косово и покра-
ински секретар за образование, 

наука и култура 

За Советот на Сојузот на син-
дикатите на Југославија, 

Мика Шпиљак, е. р. 
претседател на Советот на ССЈ 

За Советот на Сојузот на син-
дикатите на Босна и Херцеговина, 

Анте Будимир е. р. 
претседател на Советот на СС 

БиХ 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Македонија, 

Џемаил Вејсели, е. р. 
претседател на Советот на ССМ 

За Советот на Сојузот на синдика-
тите на Словенија, 

Борис Липужич, е. р, 
член на Секретаријатот на Прет-
седателството на Советот ва ССС 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Србија, 

Стеван Спарив, е. р. 
член на Претседателството на Со-

ветот на ССС 

За Советот на Сојузот на синди-
катите на Хрватска, 

КраЈшивиќ Ивка, е. р. 
член на Претседателството на Со-

ветот иа ССХ 
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За Советот на Сојузот на синди-
катите на Црна Гора, 
Емин Добарџиќ, е. р. 

' претседател на Советот 
на ССЦГ 

За Советот на Сојузот ца синди-
катите на Војводина, 
Михаљ Богнар, е. р. 

. претседател на Советот на СС на 
Војводина 

^а Советот на Сојузот на синди-
катите на Косово, 

Рабит Рецепи, е. р. 
член на Претседателството на Со-

ветот на СС на Косово 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

Илија Бакиќ, е. р. 
претседател на Стопанската комо-

ра на Југославија 

За Стопанската комора на 
Босна и Херцеговина 

Рашид Касумовиќ, е. р. 
претседател на Коордииациониот 
едбор за стопански систем на Сто-
панската комора на Босна и Хер-

цеговина 

За Стопанската комора на 
Македонија, 

Стеван Ѓорѓиевски, е. р. 
претседател на Извршниот одбор 
на Собранието на Стопанската ко-

мора на Македонија 

За Стопанската комора на 
Словенија, 

Татјана Коеввел, е. р. 
потпретседател на Стопанската ко-

мора на Слове™ја 

За Стопанската комора на 
Србија, 

Станимир Ивановиќ, е. р. 
генерален секретар на Собранието 
на Стопанската комора на Србија 

За Стопанската комора на 
Хрватска, 

Бојан Цолариќ, е. р. 
генерален секретар на Стопанска-

та комора на Хрватска 

За Стопанската комора на 
Црна Гора, 

Омер КурѕѕејошкМ, е. р. 
претседател на Стопанската комо-

ра на Црна Гора 

За Стопанската комора на 
Војводина, 

Радослав Брегун* е. р. v 
потпретседател на Стопанската ко-

мора на Војводина 

За Стопанската комора на 
Косово, 

Азиз Абрашж, е. р. 
потпретседател на Стопанската ко-

мора на Косово 
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355. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествен 

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ". 
£р. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80), претставникот на производи-
телот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 октомври 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за рејон, со тоа што произво-
дите леќата организација на здружен труд може да 
ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постој тоте услови на продажбата, а согласно со Од-
лукатаv за максимирање на учеството за покритие 
на трошоците на прометот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени; со решение бр. 6940 од 26 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Вискоза" — 
Лозница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

356. 
Врз основа на член 22 од Законот за општества-

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 оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

АМИДЕН ФИЛАМЕНТ KAYLON 6 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 14 ноември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за полиамиден филамент nayloti 
в, со тоа што производителските организации на 
Здружен труд да можат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, соглас-
но со Одлуката за максимирање на учеството за 
Покритие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 19%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на рваа 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 решение бр. 261/3 од 1 април 1980 
го дита. 

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

Претставници на производителите: „Југотекстил 
— Јулон" — Љубљана и „Прогрес" — Призрен. 5 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

СЛУЖБЕН Ј7ИСТ НА СФР* 



Страна 756 — Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 11 април 1980 

357. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ11, 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТИЧНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 27 јуни 1979 го-
дина склучија л потпишаа Спогодба за промена на 
Затечените цени за пластични .маси за пресување, 
£0 'тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни 
цени при постојните услови на продожбата, соглас-
но со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), да ги зголемат до 12%. 

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 решение бр. 5532 од 31 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „Донит" — 
Боровница и „Хромос", ООУР пластичне масе 
— Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: И ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

358. 
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 За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ТЕТИЧКИ СМОЛИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 8 август 1979 го-
дина. склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за синтетички смоли, со тоа што 
производителските организации на здружен труд да 
можат своите затечени продажни цени при постој-
ните услови на продажба, согласно со Одлуката за 
максимирање на учеството за покритие на трошо-
ците на прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), да ги зголемат до 13°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производ и те 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 решение бр. 7425 од 31 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: 6 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 ку-
пувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата. 

359. 
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), претставникот на производи-
телот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

КОЗБИ КОРД 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 13 февруари 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за вискозен корд, со тоа што 
производ ите леќата организација на здружен труд 
може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, соглас-
но со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 67/79), до 13%. 

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 решение бр. 1455 од 26 март 1980 
година. 

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

Претставник на производителот: „Вискоза" — 
Лозница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

360. 
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 За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ДАРДНИ СИЈАЛИЦИ ОД 25 W ДО 150 W 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 април 1979 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стандардни сијалици од 25 №"до 
150 W, со тоа што производител ските организации 
на здружен труд да можат своите затечени мало-
продажни цени да ги зголемат до 13%. 

2. Во малопродажните цени од став 1 на оваа 
точка, учеството за покритие на трошоците на 
прометот и другите услови на продажбата се содр-
жани во апсолутни износи, согласно со прописите. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6681 од 3 април 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Фабрика си-
јалица „Тесла" — Панчево, и Творница елек-
тричних жаруља ТЕЖ ~ Загреб. « 
Претставници на купувачите-потрошзвачи: 85 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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361. 
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 За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ГИЕНСКА ХАРТИЕНА ГАЛАНТЕРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 јуни 1979 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за хигиенска хартиена галантерија, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени малопродажни 
цени да ги зголемат до 12%. 

Во малопродажните цени од став 1 на оваа точка 
учеството за покритие на трошоците на прометот и 
другите услови на продажбата се содржани во ап-
солутни 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 усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5277 од 4 април 1980 
година^ 

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

Претставници на производителите: 8 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 58 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

362. 
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), представниците на производи-
телите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

НИЦИ И КОЛОСЕЧНИ ВРСКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 28 јуни 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за свртници и колосечни врски, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 13%. 

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 решение бр. 5148 од 31 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Машинска 
индустрија, ООУР за производњу скретница 
„Црвени Крст" — Ниш, ЖТП, ООУР производња 
и регенерација материјала горњег строја — За-
греб и ЖТО — Белград, ООУР „Блок сигнал" 
— Ниш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

363. 

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија (пречистен текст) („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/78), К о м и с и ј а за избор и отповик 
на делегати во Сојузниот собор, на седницата одр-
жана на 8 април 1980 година, а откако утврди дека 
на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ од СР Црна Гора му престанал мандатот, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА 
ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СО-

БРАНИЕТО НА СФРЈ ОД СР ЦРНА ГОРА 
1. Се распишува дополнителен избор за еде^ 

делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 
од СР Црна Гора. 

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите 
собранија на општините во СР Црна Гора во вре-
мето од 23 април до 23 јуни 1980 година. 

3. Рокот за одржување седница на собранието 
на општината на која ќе се изврши дополкителен[ 
избор на делегат во Сојузниот собор го определува 
претседателот на собранието на општината. 

4. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнувааат да течат од денот на објавувањето на 
оваа одлука во „Службен лист на СФРЈ". 

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се гри-
жи оваа комисија како и Републичката и општин-
ските изборни комисии од територијата на СР Црн 
на Гора. * 

Бр. 199 
8 април 1980 година 

Белград 
Комисија за избор и отповик на делегати во Сојуза 

HiiOT собор на Собранието на СФРЈ 
Секретар, Претседател, 

Властимир Живковиќ, е. р. Бошко Брановиќ, е. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-ч 
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 
МАВРИТАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 

МАВРИТАНИЈА 
I 1 

Се отповикува 
Јусуф Келменди од должноста на извонррде1* 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
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деративна Република Југославија во Исламска Ре-
публика Мавританија, со седиште во Дакар. 

II 

Се назначува 
Марко Милашин, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Сенегал, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Ислам-
ска Република Мавританија, со седиште во Дакар. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во с;ила веднаш. 

У. бр. 1 
17 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на Претседателството 
на СФР Југославија, 

Лазар Келишевски, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-
сува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И 

ПРИНЦИПЕ 

I 

Се назначува 
Димитрис Бабиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Народна Република Ангола, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Демократска Република Сао Томе и Принципе, со 
седиште во Луанда. 

И 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 2 
18 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на Претседателството 
на СФР Југославија, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛ-
НА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАТОРИЈАЛ-

НА ГВИНЕЈА 

I 

Се отповикува 
Данило Билановиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Екватор^алиа Гвинеја, со седиште во Лагос. 

II 

Се назначува 
Хамдија Фетаховић извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Обединета Република Ка-
мерун, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Екваторијална Гвинеја, со седиште 
во Јаунде. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
19 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на Претседателството 
на СФР Југославија, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-
сува 

\ У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОНОЛИО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ЕЛ САЛВАДОР 

I 

Се назначува 
Емил Дурини, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Костарика, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Ел Салвадор, со седиште во Сан Хозе. 
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II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
20 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на Претседателството 
на СФР Југославија, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО 
ЛУКСЕМБУРГ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ВЕЛИКОТО ВОЈВОДСТВО 

ЛУКСЕМБУРГ 

I 

Се отповикува 
Славољуб Петровиќ, од должноста на извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Великото 
Војводство Луксембург. 

II 

Се назначува 
Есад Цериќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Кралството Белгија, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Велшкото Вој-
водство Луксембург, со седиште во Брисел. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
21 март 1980 година 

Белград 

По овластување о/) 
Претседателот на РепуГ> иката 

потпретседател на Претседателството 
на СФР Југославија, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 и член 345 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Претседателот на Републиката доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И Ш10ЛН0М0ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАЛТА 

I 
Се отповикува 
Д-р Борислав Јовиќ од должноста на'извонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Ју гос л ви ја во Република 
Малта. 

II 
Се назначува 
Марко Косин, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Италија, за извонреден ii 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Мал-
та, со седиште во Рим. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работа ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
2^ март 1980 година 

Белград 
По овластување од 

Претседателот на Републиката 
потпретседател на Претседателството 

на СФР Југославија, 
Лазар Колишевски, е. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 238 став 2 од Законот за ос-

новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗА МЕНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

За заменик-директор на Сојузниот завод за мери 
и скапог^ени метали се назначува Николај Бевк, виш 
истражувач за електрични броила во Творница 
„Искра-бројила" во Крањ. 

У. п. п. бр. 307 
20 март 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

' Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. & 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
'(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
Мери и скапоцени метали се назначува Радован Сте-
виќ, раководител на група во Сојузниот завод за 
кери и скапоцени метали. 

У. п. п. бр. 308 
SO март 1980 година 

Белград 

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

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Трајко Трајковски, начала 
ник на управа во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи. 

У. п, п. бр. 332 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Сојуз-
ниот извршен совет и сојузните органи на управата 
{„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

' Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕН^ 

МЕТАЛИ 
h 

За помошник-директор на Сојузниот завод за 
доери и скапоцени метали се назначува д-р Добривое 
Прокиќ, началник на одделение во Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали. 

У. п. п. бр. 309 
20 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател; 
Веселин Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

За потсекретар во Сојузниот комитет за праша-
ња на борците и на воените инвалиди се назначува 
Тодор Вујошевић досегашен потсекретар во тој ко-
митет. 

У. п. п. бр. 333 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
Извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ИА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи се назначува Исмет Рсџиќ, поранешен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Судан. 

У. п. п. бр. 331 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

-- За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и на воените инвалиди се 
назначува Трајко Атанасов, досегашен помошник-
-претседател на тој комитет. 

У. п п. бр. 334 
27 ма&т 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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, Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новате на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
ни работи'се назначува Месуд Беснику, поранешен 
генерален конзул на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Истанбул. 

У. п, п бр. 335 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
. Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за надвореш-
• ни работи се назначува Мурат Аговиќ, шеф на 

Кабинетот на сојузниот секретар за надворешни ра-
боти. 

У. п. п. бр. Зоб 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Милош Лаловиќ, по-
ранешен шеф на Постојаната мисија на Социјалис-
тичка федеративна Република Југославија при Ев-
ропскиот уоед на Организацијата на обединетите на-
ции во Женева. 

Врз основа на член 244 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. 23/73), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За ахмбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Трајко Липковски, по-
ранешен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Албанија. 

У. п. п. бр. 338 
27 март 1Ѕ80 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Дра! ољуб Ставрев, е. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Славољуб Петровиќ, 
поранешен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Белгија. 

У. п. п. бр. 339 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е 01 Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи се назначува Драгутин Рожман, со-
ветник на сојузниот секретар за надоворешни ра-
боти. 

У. п. п. бр. 340 
27 март 1980 година 

Белград 
У. п п. бр. 337 

27 март 1980 година 
Белград 

Сојузен извршен совет Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Потпретсе д а тел, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи се назначува Нусрет Сеферовић 
пора ишен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Либан. 

У. п. п. бр. 341 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. p. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи се назначува Гуро Вуколиќ, пора-
нешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Замбија. 

У. п. и. бр. 344 
27 март 198р година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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. 23/70), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи се назначува Љупчо Тавчиовски, 
поранешен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Мароко. 

У. п. п. бр. 342 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи се назначува Мирослав Зетовиќ, 
началник на Управата во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

У. п. п. бр. 345 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е, р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗЛ НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за на-
дворешни работи се назначува Радован Урошев, по-
ранешен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Бугарија. 

У. п. п. бр. 331 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
извршен совет донесува , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник-сојузен секретар за надворешни 
работи се назначува Саво Обрадовић поранешен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Финска. 

У. п. п. бр. 346 
27 март 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 
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Врз основа на член 244 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), Сојузниот 
•извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Р И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

БОРЦИТЕ И НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

За помошник-претседател на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и на воените инвалиди се 
назначува Радомир Смилјаниќ, досегашен помош-
ник-претседател на тој комитет. 

У. п. п. бр, 347 
27 март 1980 година ; ; ѓ 4 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА ј 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањета на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликува: 

— за извонредни заслуги во разивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Република Мали 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Генерал Муса Траоре, претседател на Република 
Мали. 

Бр. 102 
13 септември 1979 година 
* Белград 1 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 1 I 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
[А СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослава 
I и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
истичка Федеративна Република Југославија од-
учува да се одликураат: 

д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и успеси постигнати во 
котата од значење за социјалистичката изградба 
\ земјата 

СО ОРДЕЦ . ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА! 
ЅВЕЗДА 

Јовановиќ Лазара Бранко; 
— 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 

Бојониќ Радослава Драгољуб, Ристановиќ Ми* 
лоша Мгрко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Драгомирови!? Стевана Витомир, Милошевић 
Обрада Јован; ' 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Барбуловић Илије Павле, Чоловић Душана Ни-
кола, Ђуровић Андрије Драгутин, Јеврич Станка 
Сава, Каприцовић Павла Јован, Китановић Драгу-
тина Витомир, Мачек Франца Адолф, Петровић 
Драгутина Лазар, Савић Александра Тихомир, Сто-
јановић Томе Јевта, Жикић Видоја Бранислав; 

^ — за заслуги на полето на јавната дејност c<3> 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО Б Р О Ј К И 
ВЕНЕЦ 

Ђорђевић Станоја Стојмен, Ђурић Васе Мило, 
Бекић Ђуре Петар, Гусковић Станко Марин, Кали-
новић Драгољуба Петар, Матејић Љубомира Драго-
мир, Миленковић Светислава Бранислав, МрашиК 
Светомира Драгољуб, Николић Јована Петар, Ста-
нисављевић Божидара Петар, Виденовић Вуксана' 
Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Адамовић Јована Петко, Алексић Славка Гра-
димир, Бабић Стевана Ђорђе, Бачиловић Адама 
Јован, Богосављевић Видена Адам, Цолић Петра 
Јован, Цветковић Божидара Душан, Ћирић Брани-
мира Радивоје, Димитријевић Пауне Димитрије, 
Ђенић Мите Лазар, Ђурић Васе Михајло, ГемитииК-
-Маринковић Стојадина Радмила, Грамић Петра 
Драгољуб, Гулт Карла Драгољуб, Хорват Игњата 
Иван, Игњатовић Живојина Боривоје, Јанковски 
Јакима Атанас, Јелић Николе Светозар, Јовац Љу-
бомира Илија, Јовић Косте Димитрије, Лугппић Па-
уна Јован, Марковић Александра Бранко, Марко-
вић Јована Момчило Мијаиловић Ненада Раттоте, 
Мијић Милана Триво. Милетић Милана Жика, Ми-
тровић Драгутина Љубиша. Младеновић Пауна Љу-
бомир, Наумовић Тодора Вера, Павловић Милана' 
Радивој, Предић Петра Душан, Протић Божидара 
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Милутин, Првуловић Илије Бранко, Ра^еављевић 
Милана Војислав, Раковић Занета Милован, Рош-
кановић Ђорђа Крста, Савић Велимира Сима Ста-
менков^-Миливојевић Крсте Цвета Сто|адинбвић 
Љубомира Милан, Шапковић Андреје Јосиф Шо-
дић Степана Марко, Шутић-Рачић Петра Душанка, 
Шутић Томе Звонко, Т а н а з е в и ћ Милана Драган, 
Томић Петра Милоје, Томовић Арсенија Ђурће, 
Вучковић Љубомира Урош, Вучковић Милорада Зо-
ран. Вукосавл>евић Диагољуба Вукосав, Златаревић 
Илије Паун, Брнзановић Стевана Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић-Николић Аксенти^ Милица, Булог 
Анте Милан, Црногорчевић Тихомира Славко Чи-
Пријановић Стоила Александар, Ћирић Милована 
Обрад, Ћосић Мартина Сава, Дуцић Стојана Косара, 
Дуњић Јована Братислав, Дворски Фрање Јосип, 
јерговић Драгољуба Никола, Ђокић Светомира 
ЈКивопш, Ђорђевић Драгољуба Божидар, Ђорђевић 
Максима Донча, Ђорђијевски Насе Стојил, Ђуровић 
Андрије Драгољуб, Гојковић Јована Велибор, Иг-
њатовић Живојина Божидар, Илић Јелена Милан, 
Илић Илтге Славко, Јанкуцић Саве Борислав, Јор-
д а н о в а Деспота Јован, Јованчевић Милована Мар-
ко, Јовановић Слободана Анђелко, Јовановић Петра 
Драгољуб, Јовановић Илије Миливоје, Јовић Све-
тислава Светолик, Капабашевић Јована Александар, 

Карић Боривоја Владимир, Којдић Спире Раде, 
Крстић Радише Макса, Лалић Ђуре Миле, Лазаревић-
-Стаменковић Петра Милијана, Мај кић Луке Божа, 
Марковић Серафина Божидар, Марковић Љубомира 
Бранислав, Митић Милорада Томислав, Мунѓан Ни-
коле Јован, Мусић Тахира Ајет, Нешић Гвоздена 
Будимир, Николић. Милана Сава, Николић Милоша 
Владимир, ПН чић Гаврила Обрен, Петковић Рајка 
Милорад, Пл>укавац Андреје Светомир. Спасић 
Трајка Боривоје, Станојевић Вилотије Душан, Ста-
шлевгћ Сретена Најдан Стефановић Милутина Ју-
гослав, Стефановски Насе Веселин, Стевановић 
Видосава Мирослав, ИТалипуровић Војка Миле, т о -
нић Пагана Драгутин Тодоровић Милорада Слобо-
дан ^рпиповић "Радојка Десимир, Вељковић Бого-
боја М И Л У Т И Н , Вољков^ћ Јеленка Веља, Вранеш 
Ђуре Amneia, Живић Тодора Драгомир, Живковић 
Јанић тп а Коста; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексић Николе Златко, Гилић Живадина Ду-
шан, Халили Рамадана Нурија, Костадиновић Ми-
лана Марјан, Москаловић Јована Илија, Савићевић 
Александра Александар, Стаменовић Врбака Ве-
рина, гЧанчуловић Сгтпвол-.уба Драгослав, Стевано-
вић Ђорђе Светислав, Тодоровић Будимира Бра-
нислав; 

— за залагање и успеси постигнати во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Богдановић Миодрага Љубомир, Богдановић 
Марјана Марјан, Цветковић Николе Душан. Ђорђе-
вић Стојана Боривоје. Гемиптгтћ-Радосављевић Сло-
бодом-:. Д mm на, Инић Радивоја Миливоје, Јовано-

вић Слободана Василије, Марковић Борислава Бо-
жидар, Николић Михајла Драгиша, Петковић Раде 
Витомир, Петровић Божидара Сретен, Степановић 
Драгана Селимир, Стојановић Александра Иван, 
Шћекић Радована Рајко, Живковић-Вељковић А-
лексе Радмила. 

Бр. 103 
18. септември 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

348. Уредба за измена на Уредбата за огра-
ничување на брзината на движењето и 
користењето на моторните возила — — 749 

349. Одлука за дополнение на Одлуката за 
привремено распоредување на девизите 
утврдени за потребите на органите на 
федерацијата и за потребите за оствару-

- вање на правата и должностите на фе-
дерацијата за 1980 година — — — — 749 

350. Одлука за измена и доЛолнение на Од-
луката за утврдување на стопанските и 
вонстопанските дејности — — — — 749 

351. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Die Welt" — 750 

352. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за Единствената класификација 
на лековите — — — — — — — 750 

353. Одлука за измена на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките кај На-
родната банка на Југославија —. — — 750 

354. Општествен договор за организирање на 
воспитување и образование на граѓаните 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на привремена работа 
и престој во странство — — — — — 75С 

355. Спогодба за промена на затечените цени 
за рејон — — — — — — — — 75Ѕ 

356. Спогодба за промена на затечените цени 
за полиамиден филамент naylon 6 — — 75Ј 

357. Спогодба за промена на затечените цени 
за пластични маси за пресување — — 75) 

358. Спогодба за промена на затечените цени # 
за синтетички смоли — — — — — 75 

359. Спогодба за промена на затечените цени 
за вискозен корд — — — — — — 75 

360. Спогодба за промена на затечените цени 
за стандардни сијалици од 25 W до 150 W 75 

361. Спогодба за промена на затечените цени 
за хигиенска хартиена галантерија — 75 

362. Спогодба за промена на затечените цени 
за свртници и колосечни врски — — 7Е 

363. Одлука за распишување дополнителен 
избор за еден делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ од Ср Црна 
Гора — — — — — — — — — 71 

Укази — — — — — — — — — — 7! 
Назначувања и разрешувања — — — 7! 
Од чику вања — — — — — — — — — 7 

Мз давач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Лош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

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


