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331. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичко Федеративне Републике Југославије, изда-
јем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДАВАЊУ ПОМОЋИ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКО! РЕПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ 
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА 
ОД 15. АПРИЛА 1979. ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Проглашава се Закон о давању помоћи Соци-
јалистичко.! Републици Црној Гори за отклањање 
последица земљотреса од 15. априла 1979. године 
из средстава сталне буџетске резерве федерације, 
који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седници Са-
везног већа од 25. априла 1979 године. 

ПР бр. 771 
25. априла 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р, 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с. р. 

З А К О Н 
О ДАВАЊУ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ РЕ-
ПУБЛИЦИ ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОС-
ЛЕДИЦА ЗЕМЉОТРЕСА ОД 15. АПРИЛА 1979. 
ГОДИНЕ ИЗ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 

Члан 1. 
Из Средстава сталне буџетске резерве федера-

ције даје се помоћ Социјалистичкој Републици Цр-
ној Гори за отклањање последица земљотреса од 15. 
априла 1979. године у износу од 100,000.000 динара. 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог закона користиће Со-

цијалистичка Република Црна Гора за плаћање ро-
бе која јој је дата из савезних сталних робних ре-
зерви. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављиваља у „Службеном листу СФРЈ". 

332. 

На основу члана 337. тачка 1. Устава Социјали-
стичке Федеративне Републике Југославије, изда-
јем 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ И ДОПУ-

НИ ЗАКОНА О ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

Проглашава се Закон о измени и ,допуни Закона 
о ваздушној пловидби, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Савезног већа од 25. априла 1979. 
године. 

ПР бр. 767 
25. априла 1979. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВАЗДУШНОЈ 

ПЛОВИДБИ 

Члан 1. 
У Закону о ваздушној пловидби („Службени 

лист СФРЈ", бр. 23/78) у члану 55. додаје се нови 
став 2, који гласи: 

„Изузетно од одредбе тачке става 1. овог 
члана, Савезни комитет за саобраћај и везе може 
прописати и време у које одређена ваздухопловна 
пристаништа морају бити отворена ради безбедно-
сти ваздуш,не пловидбе. Ако приходи од накнада за 
аеродромско услуге извршене у то време не пок-
ривају трошкове настале за то време, разлика се 
накнађује из средстава која су обезбеђена у бу-
џету федерације. Уговором закљученим између Са-
везног комитета за саобраћај и везе и организација 
удруженог рада за аеродромске услуге на одређе-
ном ваздухопловном пристаништу, који се закључу-
је за сваку наредну годину, утврђују се обим пру-
жања услуга у то време и износ разлике која се 
као накнада исплаћује тој организацији." 

Члан 2. 
У члану 329, у двадесетосмом реду одозго, речи: 

„за јавни превоз у ваздушном саобраћају" бри-
шу се. 

Члан 3. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 
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333, 

На основу члана 286. став 2. тачка 2. Устава 
Социјалистичка Федеративне Републике Југослави-
је, а у вези са чланом 24. Закона о девизном пос-
ловању и кредитним односима са иностранством, 
Скупштина СФРЈ, на седници Већа република и 
покрајина од 25. априла 1979. године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПРОЈЕКЦИЈЕ ПЛАТНОГ 

БИЛАНСА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 1979. ГОДИНУ 

Усвајају се Измене Пројекције платног биланса 
Југославије за 1979. годину, која чини саставни део 
Заједничке девизне политике Југославије за 1979. 
годину. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 123 
25. априла 1979. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с. р. 

Председник 
Већа република 

и покрајина, 
Зоран Полич, с. р. 

334. 

На основу члана 286. став 2. тачка 2. Устава 
Социјалистичко Федеративне Републике Југослави-
ја, а у вези са чланом 24. Закона о девизном пос-
ловању и кредитним односима са ипостранстволт, 
Скупштина СФРЈ, на седници Већа република и 
покрајина од 25. априла 1979. године, донела је 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПРОЈЕКЦИЈЕ ДЕВИЗНОГ 

БИЛАНСА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 1979. ГОДИНУ 

Усвајају се Измене Пројекције девизног би-
ланса Југославије за 1979. годину, која чини са-
ставни део Заједничке девизне политике Југосла-
вија за 1979. годину. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 124 
25. априла 1979, године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с, р. 

Председник 
Већа република 

и покрајина, 
Зоран Полич, с. р. 

335. 

На основу члана 288. тачка 2. Устава Социјали-
стичко Федеративне Републике Југославија, а у 
вези са чланом 6. став 3. Закона о Награди Анти-
фашистичког већа народног ослобођења Југосла-
вије, Скупштина СФРЈ, на предлог Комисије за 
избор и именовања, на седници Савезног већа од 
25. априла 1979. године и на седници Већа репуб-
лика и покрајина од 25. априла 1979. године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЗА 
НАГРАДУ АНТИФАШИСТИЧКОГ ВЕТжА НАРОД-
НОГ ОСЛОБОЂЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ И О ОБЈАВ-

ЉИВАЊУ САСТАВА ТОГ ОДБОРА 

I 

За председника Одбора за Награду Антифаши-
стичког већа народног ослобођења Југославије име-
нује се Али Шукрија, члан Централног комитета 
Савеза комуниста Југославије. 

II 

Одбор за Награду Антифашистичког већа на-
родног ослобођења Југославаје сачињавају следећи 
чланови које су изабрале скупштине република, 
односно скупштине аутономних покрајина: 

из Социјалистичко Републике Босне и Херце-
гов ин е: 

1) Петар Додик, генерални директор Рударско-
-металуршког комбината Зеница; 

2) др Фрањо Кожул, редовни професор Правног 
факултета у Сарајеву; 

3) Исмет Кресо, генерални директор НИШРО 
„Ослобођење" — Сарајево; 

из Социјалистичко Републике Македоније: 
1) Хисен Рамадани, потпредседник Извршног 

већа Собрања СР Македоније; 
2) Матеја Матевски, књижевник; 
3) др Борис Каранфиловски, редовни професор 

Медицинског факултета у Скопљу; 

из Социјалистичке Републике Словеније: 
1) др Владимир Бранич, ректор Универзитета у 

Марибору; 
2) инж. Марко Булц, председавајући Делегације 

Скупштине СР Словеније у Већу република и пок-
рајина Скупштине СФРЈ; 

3) Савин Јоган, члан Председништва Републи-
чке конференције Социјалистичког савеза радног 
народа Словеније; 

из Социјалистичка Републике Србије: 
1) др Душан Каназир, академик, члан Српске 

академије наука и уметности, професор Природно' 
-математичког факултета у Београду; 

2) др Драгутин Тешић, члан Председништва 
СР Србије; 

3) Мирослав Чангаловић, првак Београдске 
опере; 
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1 из Социјалистичка Републике Хрватске: 
1) др Иван Јурковић, академик, председник Ре-

публичког савета за питања образовања, науке, 
културе и физичке културе; 

2) Маријан Матковић, академик, књижевник; 
3) Гојко Штековић, председник Већа удруже-

ног рада Сабора СР Хрватске; 

из Социјалистичке Републике Црне Горе: 
1) др Жарко Булајић, делегат у Савезном већу 

Скупштине СФРЈ; 
2) др Миљан Радовић, ректор Универзитета 

„Вељко Влаховић" у Титограду; 
3) Радоња Вешовић, књижевник; 

из Социјалистичке Аутономне Покрајине Вој-
водине: 

1) др Светислав Стојков, члан Председништва 
Покрај ниског комитета Савеза комуниста Во,јво-
дине; 

2) др Мора Андраш, потпредседник Извршног 
већа Скупштине САП Војводине; 

из Социјалистичке Аутономне Покрајине Ко-
сово: 

1) Али Шукрија, члан Централног комитета 
Савеза Комуниста Југославије; 

2) Дрита Доброти, потпредседник С к у ш т и н е 
САП Косово. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 135 
25. априла 1979. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с. р. 

Председник 
Већа република ' Председник 

и покрајина, Савезног већа, 
Зоран Полич, с. р. Доброслав Ћулафић, с. р. 

336. 

На основу члана 288. тачка 2. Устава Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије, а у 
вези са чланом 3. став 4. Закона о Фонду за уна-
пређивање ликовне уметности „Моша Пијаде", 
Скупштина СФРЈ, на предлог Комисије за избор 
и именовала, на седници Савезног већа од 25. ап-
рила 1979. године и на седници Већа република и 
покрајина од 25. априла 1979. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОД-
БОРА ФОНДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛИКОВНЕ 
УМЕТНОСТИ „МОША ПИЈАДЕ" И О ОБЈАВЉИ-

ВАЊУ САСТАВА ТОГ ОДБОРА 

I 

За председника Управног одбора Фонда за уна-
прећивање ликовне уметности „Моша Пијаде" име-
нује се др Борис Петковски, ванредни професор 
Филозофског факултета у Скопљу. 

II 

Управни одбор Фонда за унапређивање ликов-
не уметности „Моша Пијаде" сачињавају следећи 
чланови које су изабрале скупштине република, 
односно скупштине аутономних покрајина: 

из Социјалистичко Републике Босне и Херце-
говине: 

1) Џевад Хозо, академски сликар-графичар из 
Сарајева; 

2) Планинка Микулић, уредник ревије „Одјек" 
— Сарајево; 

из Социјалистичко Републике Македоније: 
1) др Борис Петковски, ванредни професор Фи-

лозофског факултета у Скопљу; 
2) Љубомир Белогаски, академски сликар, ре-

довни професор Архитектонског факултета ,у 
Скопљу; 

из Социјалистичке Републике Словеније: 
1) Стојан Батич, академски вајар из Љубљане; 
2) Јанез Верник, академски сликар и графичар, 

ванредни професор Академије ликовних уметности 
у Љубљани; 

из Социјалистичке Републике Србије: 
1) Стеван Боднаров, вајар из Београда; 
2) др Владимир Кондић, директор Народног му-

зеја у Београду; 

из Сонијалистичке Републике Хрватске: 
1) Божо Бек, музејски саветник у Галеријама 

града Загреба; 
2) Стипе Сикирица, академски вајар и профе-

сор Академије ликовних уметности у Загребу; 

из Социјалистичке Републике Црне Горе: 
1) Александар Пријић, сликар из Херцег-Новог; 
2) Татјана Пејовић, ликовни критичар и ис-

торичар уметности; 

из Социјалистичке Аутономне Покрајине Војво-
дине: 

Миливој Николајевић, сликар и ^графичар из 
Новог Сада; 

из Социјалистичке Аутономне Покрајине Ко-
сово: 

Драгољуб Морачић, професор Правног факул-
тета у Приштини. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 136 
25. априла 1979. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

Драгослав Марковић, с. р. 

Председник 
Већа република Председник 

и покрајина, Савезног већа, 
Зоран Полот, с. р. Доброслав Ћулафић, с. р. 
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337. 

На основу члана 185. став 2, у вези са чл. 58. и 
414, Закона о основама система државне управе и о 
Савезном извршном већу и савезним органима уп-
раве („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗДАЦИМА ЗА ПУТНЕ И ДРУГЕ ТРОШКОВЕ 
КОЈИ СЕ САВЕЗНИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ И 
САВЕЗНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРИЗНАЈУ У 

МАТЕРИЈАЛНА ТРОШКОВЕ 

I. Општа одредба 

Члан 1. 
Издаци за накнаде трошкова за службена путо-

вања, селидбених трошкова, трошкова за рад на те-
рену и трошкова због одвојеног живота од породице 
признају се у материјално трошкове савезним ор-
ганима управе, савезним организацијама и стручним 
и техничким службама органа федерације (у да-
љем тексту: органи) у износима који су одређени 
општим актима органа, али највише до износа и 
под условима, који су одређени овом уредбом. 

II. Накнада трошкова за службена путовања 

Члан 2. 
Под службеним путовањем у смислу ове уредбе, 

подразумева се путовање иа ко.је се радник, или ру-
ководећи радник, односно функционер који руко-
води савезним органом, а кога поставља Савезно 
извршно веће (у даљем тексту; руководећи радник, 
односно функционер), упућује да по на лоту функ-
ционера или лица које он овласти иѕврши одређени 
службени посао ван места свог редовног запослења, 
ако такео путовање повласти посебне трошкове. 

Члан 3. 
О потреби и трајању службеног путовања од-

лучује функционер или лице које оп овласти. 
У налогу за службено путовање наводи се по-

родично и рођено име радника, руководећег рад-
ника или функционера, трајање и циљ путовања, 
дан поласка, саобраћајно средство које се користи 
за службено путовање, као и други потребни по-
даци. 

Члан 4. 
На службеном путовању радник, руководећи 

радник, односно функционер дужан је користити 
најкраћи пут. 

Функционер или лице из члана 3. став 1. ове 
уредбе, одређује које ће се превозно средство јавног 
саобраћаја користити на службеном путовању, во-
дећи при томе рачуна да то буде најрационалниве 
за извршење службеног посла. 

Врста и разред превозног средства које радник 
може користити иа службеном путовању, као и 
други услови превоза, одређују се општим актима 
органа. 

Ако се радник, руководећи радник, односно 
функционер упућује на службено путовање у место 
до кога нема јавног саобраћаја или се због хитности 
извршења посла не могу користити превозна сред-
ства тог саобраћаја, у материјално трошкове органа 
признаје се накнада трошкова за превоз радника 
Сопственим аутомобилом највише до 25% од највише 
цене бензина за сваки пређени километар. 

Општим актом органа прописују се услови под 
којима се може користити аутомобил у личној сво-
јини за службене сврхе, као и износи који се 
признају за сваки пређени километар. 

Члан 5. 
Службено путовање у земљи траје најдуже 15 

дана непрекидно. Изузетно, ако то потребе службе 
захтевају или ако се започети посао не може пре-
кинути, службено путовање може трајати и дуже 
од 15, али не и дуже од 30 дана непрекидно. 

Члан 6, 
Издаци за накнаде трошкова за службено путо-

вање који се признају у м а т е р и ј а л а трошкове 
органа обухватају: 

1) накнаду за исхрану и смештај (у даљем 
тексту: дневница); 

2) накнаду за превоз радника, руководећих рад-
ника, односно функционера од његовог пребива-
лишта до места у које се упућује ради извршавања 
службеног посла; 

3) накнаду осталих трошкова које радник, руко-
водећи радник, односно функционер у вези са. вр-
шењем службеног посла има на службеном путо-
вању. 

Накнада за превоз радника, руководеће? рад-
ника, односно функционера на службеном путо-
вању, обухвата трошкове превоза на једном од пре-
возних средстава (железница, брод, аутобус или 
авион). 

Накнада трошкова превоза обухвата и цену која 
се плаћа за употребу кола за спавање, ако је општим 
актом органа утврђено да се на службеном путо-
вању могу користити спаваћа кола. 

Накнаде осталих трошкова које радник, руко-
водећи радник, односно функционер у вези са вр-
шењем службеног посла има на службеном путо-
вању су: накнада за резервацију места у превоз-
ном средству; накнада за преношење пртљага; 
трошкови превоза у градском јавном саобраћају за 
обављање службеног посла; трошкови телефонских 
разговора и сл. 

Издаци за превоз радника, руководећих рад-
ника. односно функционера на службеном путовању 
признају се у материјалче трошкове органу у изно-
сима прописаним у путничкој тарифи за превоз 
најкраћим путем превозним средством које се може 
користити према путном налогу. 

Издаци за дневнице за службено путовање 
признају се органу у материјалне трошкове за рад-

нике у износу од 450 динара, а за руководеће раднике, 
односно функционере — у износу од 500 динара. 

Ако радник, руководећи радник, односно функ-
ционер на службеном путовању користи хотелско 
преноћиште, износ дневнице из става 1. овог члана 
увећава се за износ по хотелском рачуну, а највише 
до 550 динара за раднике, односно до 600 динара за 
руководеће раднике, односно функционере. 

Висина дневнице са трошковима преноћишта 
одређује се општим актом органа према висини 
хотелског рачуна за преноћиште. 

Члан 7. 
Раднику, руководећем раднику, односно функ-

ционеру на службеном путовању дневница се обра-
чунава од часа поласка на службено путовање до 
часа повратка, и то: 

1) цела дневница — за свака 24 часа проведена 
на службеном путовању, као и за остатак времена 
преко 12 часова; 
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2) пола дневнице — за остатак времена од 8 
до 12 часова, а кад је то време проведено на путу 
ноћу од 22,00 до 5,00 часова — и за остатак 
од 6 до 8 часова. 

Цела дневница припада раднику, руководећем 
раднику, односно функционеру и за време про-
ведено на службеном путовању ако је трајало 
укупно од 8 до 12 часова. 

Радник, руководећи радник, односно функцио-
нер који прима дневнице нема право на накнаду 
за рад дужи од пуног радног времена. 

Члан 8. 
По завршеном службеном путовању радник, 

руководећи радник, односно функционер дужан је 
у року од три дана поднети рачун путних 
трошкова. 

Уз рачун путних трошкова прилажу се налог за 
службено путовање, аутобуска карта, односно кар-
та за коришћење бродске кабине, као и доказ о из-
носу плаћеном за преноћиште у хотелу, ако је рад-
ник, руководећи радник,. односно функционер на 
службеном путовању преноћио у хотелу. 

Ако је радник, руководећи радник, односно 
функционер на службеном путовању платио резер-
вацију места или превоз пртљага аутобусом, 
кад се то посебно плаћа, уз рачун се прилаже и 
потврда о томе. 

III. Накнада трошкова за рад на терену 

Члан 9. 
Под радом на терену, у смислу ове уредбе, под-

разумевају се радови који се по својој природи 
изводе на терену ван места запослења радника и у 
трајању дужем од 30 дана непрекидно. 

Накнада за рад на терену обухвата трошкове за 
смештај и исхрану и трошкове за превоз радника 
од места запослења до терена где се изводе радови. 

Члан 10. 
Издаци за накнаде за повећање материјалних 

трошкова које радник има за време рада и боравка 
на терену ван свог пребивалишта (теренски дода-
так) признају се органу у материјалне трошкове, 
с тим што дневни износ ове накнаде не може прећи 
6°/о од износа просечног личног дохотка радника 
у привреди Социјалистичко Федеративне Републике 
Југославије е оствареног у другом полугодишту прет-
ходне године. 

Висина накнаде из става 1. овог члана одређује 
се општим актом органа. 

Члан 11. 
Накнада за рад на терену раднику не припада 

за време одсуствовања са рада, без обзира да ли је 
у питању одсуствовање са рада уз накнаду личног 
дохотка или одсуствовање са рада без накнаде 
личног дохотка или о неоправданом изостанку. 
Накнада не припада ни за време годишњег одмора, 
као ни за време боловања. 

IV. Накнада трошкова због одвојеног живота од 
породице 

Члан 12. 
Одвојени живот од породице, у смислу ове 

уредбе, постоји кад радник, руководећи радник, гчг 

носио функционер који има породицу на издржа-
вању није добио у новом месту запослења, односно 
постављења, одговарајући усељив породични стан 
и због тога живи одвојено од своје уже породице. 

Члан 13. 
Накнада из члана 12. ове уредбе припада рад-

нику, руководећем раднику, односно функционеру 
од дана кад је почео да ради до истека месеца у 
коме ,му је додељен одговарајући усељив породични 
стан, односно до истека месеца у коме је на други 
начин решио своје стамбено питање (путем замене 
и сл.). 

Члан 14. 
Функционер који руководи органом, а кога пос-

тавља Савезно извршно веће, који из републике, 
односно аутономне покрајине долази на рад у са-
везни орган, сноси трошкове хотелског смештаја до 
коначног обезбеђивања одговарајућег усељивог по-
родичног стана, с тим да трошкове смештаја који 
прелазе утврђену накнаду за смештај у службени 
стан, сноси савезни орган у коме је на функцији. 

Члан 15. 
Издаци за накнаду трошкова због одвојеног 

живота од породице признају се у материјална 
трошкове органу у износу до једномесечног про-
сечног личног дохотка радника запосленог у прив-
реди Социјалистичке Федеративне Републике Ј у -
гославије, оствареног у другом полугодишту прет-
ходне године. 

Висина накнаде из става 1. овог члана утврђује 
се општим актом органа. 

Радник, руководећи радник, односно функцио-
нер који прима накнаду за одвојен живот од поро-
дице нема право на накнаду за повећане матери-
јалите трошкове за рад на терену (теренски додатак). 

V. Накнада за селидбене трошкове 

Члан 16. 
У м а т е р и ј а л а трошкове органу признају се 

издаци за накнаду селидбених трошкова, и то: 
1) за радника, руководећег радника, односне 

функционера који је примљен на рад, односно пос-
тављен у орган у месту које је ван пребивалишта 
његовог и његове породице; 

2) за радника који се премешта на рад у друго 
место; 

3) за радника, руководећег радника, односно 
функционера коме престаје радни однос због од-
ласка у пензију, а који се пресељава у друго место; 

4) за породицу умрлог радника, руководећег 
радинка, односно функционера ако се пресељава у 
друго место. 

Захтев за накнаду селидбених трошкова за 
лица из тачке 1. став 1. овог члана подноси се у 
року од месец дана од дана пресељења. 

Накнаде трошкова за лица из тач. 3. и 4. став 
1. овог члана признају се у материјална трошкове 
органу у коме су радници, руководећи радници, 
односно ф.ункционери били на раду, ако се пресе-
љење изврши у року од 'две године од дана разре-
шења радника, руководећег радника, односно функ-
ционера од дужности, односно од дана престанка' 
вршења "функције, због одласка у пензију, односно 
од дана смрти радника, руководећег радника, од-
носно функционера. 
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Члан 17. 
Издаци за селидбене трошкове који се признају 

у м а т е р и ј а л а трошкове органу, обухватају накнаду 
стварних трошкова за паковање и превоз п о з н а н -
ства, као и трошкова за превоз, исхрану и смештај 
радника и чланова његове породице приликом се-
лидбе превозним средствима јавног саобраћаја. 

Под члановима породице, у смислу ове уредбе, 
подразумевају се лица за која радник као осигура-
ник има право на здравствено осигурање по про-
писима. 

Члан 18. 
Накнада трошкова за паковање и превоз по-

кућанства исплаћује се према рачуну превозника 
у висини стварних трошкова, а на терет средстава 
органа у коме је радник запослен. 

На име трошкова за превоз, смештај и исхрану 
радника, руководећег радника, односно функционе-
ра и чланова њихових породица и других трошкова 
учињених приликом селидбе, раднику, руководе-
ћем раднику, односно функционеру припада нак-
нада у паушалном износу који одговара износу 
његове месечне аконтације личног дохотка коју је 
остварио у последњем месецу пред пресељење. 

VI. Издаци за превоз радника приликом службених 
излазака и за превоз радника на посао и са посла 

Члан 19. 
Издаци за превоз радника приликом службених 

излазака на подручју места запослења признају се 
у материјалне трошкове органу у износима утврђе-
ним за превозно средство које се користи (аутобус, 
ауто-такси, сопствени аутомобил и сл.). 

О превозу радника за извршење службеног 
изласка на подручју места запослења издаје се 
писмени налог. 

Члан 20. 
Издаци за превоз радника и руководећих рад-

ника на посао и са посла признају се у материјалне 
трошкове органу изнад утврђене цене превоза коју 
плаћају радници и руководећи радници за органи-
зован аутобуски превоз од стране Аутосервиса 
савезних органа. 

VII. Завршне одредбе 

Члан 21. 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају 

да важе: 
1) Уредба за путне и друге трошкове који се 

савезним органима управе признају у материјалне 
трошкове („Службени лист СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 
38/67, 7/70, 44/70, 70/72, 42/73, 34/75, 11/76, 35/76 и 
38/78); 

2) Одлука о висини дневнице за службено 
путовање функционера и руководећих радника које 
поставља Савезно извршно веће („Службени лист 
СФРЈ", бр. 9/79); 

3) Одлука о висини накнаде трошкова због од-
војеног живота од породице функционера и руко-
водећих радника које поставља Савезно извршно 
веће („Службени лист СФРЈ", бр. 9/79); 

4) Одлука о висини накнаде трошкова због од-
војеног живота од породице функционера моје име-
нује или поставља Савезно извршно веће („Служ-
бени лист СФРЈ", бр. 21/78). 

Члан 22. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Е, п. бр. 383 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

338. 

На основу члана 347. тачка 5. Устава СФРЈ, 
ради извршења одредбе члана 138. у вези са чланом 
25. Закона о девизном пословању и кредитним од-
носима са иностранством („Службени лист СФРЈ", 
бр. 15/77), у сагласности са надлежним републичким 
и покрајинским органима, Савезно извршно веће 
доноси 

О Д Л У К У 
О УЗИМАЊУ ИНОСТРАНИХ КРЕДИТА ОД СТРА-
НЕ ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА КОЈЕ 
ИЗВОДЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ РАДОВЕ У ИНО-
СТРАНСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА ТИХ РА-

ДОВА 

1. Кредити које организације удруженог рада, 
које испуњавају услове предвиђене Уредбом о из-
вођењу инвестиционих радова у иностранству 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 9/79), узимају у ино-
странству за потребе извођења инвестиционих ра-
дова у иностранству, не терете обим права заду-
жења у иностранству утврђен у платнобилансним 
позицијама република, односно у платнобиланеним 
позицијама аутономних покрајина, под следећим 
условима: 

1) да се средства узетих иностраних кредита 
користе само за извођење инвестиционих радова у 
иностранству; 

2) да износ иностраних кредита не премашује 
вредност уговорених послова, утврђену закљученим 
уговорима о извођењу инвестиционих радова у ино-
странству; 

3) да се наплатом вредности уговорених посло-
ва, односно наплатом кредита датих иностранству, 
обезбеђује отплаћиван^ узетих иностраних кредита. 

Обим права задуживања у иностранству, утвр-
ђен у платнобиланоним позицијама република, од-
носно у платнобилансним позицијама аутономних 
покрајина, не терете и кредити који се узимају у 
иностранству ради финансирања инвестиционих ра-
дова у иностранству који су од посебног значаја 
за развој југословените привреде, а ко-ји се закљу-
чују на основу сагласности надлежних органа свих 
република и аутономних покрајина у сваком кон-
кретном случају. На ове кредите односе се услови 
утврђени одредбама под 1 до 3 става 1. ове тачке. 

2. Ако по узетим иностраним кредитима из 
тачке 1. ове одлуке дође до реализације гаранција 
друштвених правних лица, за износ таквог плаћа-
ња терети се обим права задуживања у иностран-
ству утврђен у платнобилансним позицијама репуб-
лика, односно у платнобиланоним позицијама ауто-
номних покрајина. 

3. Ако организације удруженог рада наплатом 
вредности уговорених послова, односно средствима 
примљеним пс основу осигурања истраживања по 
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тим пословима, не остваре средства потребна за из-
мирење својих обавеза по узетим иностраним кре-
дитима, неизмирени део доспелих обавеза по тим 
кредитима терети обим права задуживања у ино-
странству утврђен у платнобилансним позицијама 
република, односно у платнобилансним позицијама 
аутономних покрај ина. 

4. О закључивању уговора о иностраним кре-
дитима из тачке 1. ове одлуке и о коришћењу и 
отплаћиван^ тих кредита, организације удруженог 
рада воде посебну евиденцију. Подаци из те еви-
денције достављају се народним банкама репуб-
лика, односно народним банкама аутономних по-
крајина и самоуправним интересним заједницама 
за економске односе са иностранством република, 
односно аутономних покрајина, као и надлежним 
републичким, односно покрај ниским органима. 

5. На основу података које су им доставиле 
организације удруженог рада, народне банке репуб-
лика, односно народне банке аутономних покрајина 
воде посебну евиденцију о кредитима из тачке 1. 
ове одлуке и податке из те евиденције достављају 
самоуправним интересним заједницама за економ-
ско односе са иностранством република, односно 
аутономних покрајина и надлежним републичким, 
односно покра ј ниским органима. 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", а 
примењује се од 1. јануара до 31. децембра 1979. 
године. 

Е. п. бр. 391 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

339. 

На основу члана 394. став 4. и члана 395. став 
6. Закона о основама система државне управе и о 
Сав,езном извршном већу и савезним органима 
управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА У ВЕЗИ СА ОСТВАРИВА-
ЊЕМ ПРАВА ИЗ РАДА И ПО ОСНОВУ РАДА 
ФУНКЦИОНЕРА, РУКОВОДЕЋИХ РАДНИКА И 
РАДНИКА УКИНУТИХ САВЕЗНИХ ОРГАНА УП-
РАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И 
РАДНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И СА-
ВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СУ СТАВЉЕНИ 

НА РАСПОЛАГАЊЕ 

1. Функционери који руководе савезним орга-
нима управе и савезним организацијама и њихови 
заменици, које поставља Савезно извршно веће 
(у даљем тексту: функционери), руководећи рад-
ници и нераспоређени радници укинутих савезних 
органа управе и савезних организација, као и рад-
ници савезних органа управе и савезних организа-
ција који су стављени на располагање, оствариваће 
права из рада и по основу рада у Управи за пер-
соналне послове Савезног извршног већа. 

2. Решења о остваривању права из рада и по осно-
ву рада функционера и руководећех радника из тачке 
1. ове одлуке доноси Комисија Савезног извршног 
већа за кадровска питања, 

3. Решења о остваривању права нераспоређених 
радника и радника стављених на располагање из 
тачке 1. ове одлуке доноси начелник Управе за пер-
соналне послове Савезног извршног већа. 

4. Нераспоређени радници и радници стављени 
на располагање из тачке 1. ове одлуке, који су 
права из рада и по основу рада до сада остваривали 
у Савезном секретаријату за правосуђе и организа-
цију савезне управе, остваривање та права, почев од 
1. јула 1979. године, у Управи за персоналне пос-
лове Савезног извршног већа. Истовремено на Упра-
ву за персоналне послове Савезног извршног већа 
пренеће се средства која су Савезном секретаријату 
за правосуђе и организацију савезне управе обезбе-
ђена за личне дохотке и друга примања за 'те рад-
нике. 

5. Ова одлука примењиваће се од 1. јула 1979. 
године. 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиваља у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п бр. 385 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

340. 

На основу члана 193. став 3. Закона о девизном 
пословању и кредитним односима са иностранством 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 15/77), у складу са 
Одлуком о заједничкој девизној политици Југосла-
в а е за 1979. годину („Службени лист СФРЈ", бр. 
70/78), на основу сагласности надлежних републич-
ких и покрај ниских органа, на предлог Народне 
банке Југославије, Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О НАЈМАЊЕМ ИЗНОСУ ТЕКУЋИХ ДЕВИЗНИХ 
РЕЗЕРВИ У 1979. ГОДИНИ 

1. У оквиру пропорција Девизног биланса Ј у -
гославије е за 1979. годину утврђује се најмањи износ 
текућих девизних резерви у конвертибилним -сред-
ствима плаћања у износу који одговара просечним 
једноипомесечиим плаћањима Југославије према 
иностранству у тим средствима. 

2. Текуће девизне резерве сачињавају: 
1) истраживања Народне банке Југославије у 

конвертибилним девизама која се налазе на рачу-
нима у иностранству, осим дела тих потраживање 
која сачињавају сталне девизне резерве; 

2) истраживања банака овлашћених за вршење 
платног промета и кредитних послова са иностран-
ством у конвертибилним девизама која се налазе 
на рачунима у иностранству; 

3) ефективни страни новац код Народне банке 
Југославије ,и овлашћених банака. 

3. Народна банка Југославије ће део текућих 
девизних резерви из тачке 2. под 1 ове одлуке 
пласирати у иностранству, водећи при томе рачуна 
да се ангажовањем тих средстава текућих девизних 
резерви не угрожава извршавање обавеза из члана 
190. став 4. и члана 191. Закопа о девизном послом 
сању и кредитним односима ѕа иностранством. 
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Банке овлашћене за обављање послова платног 
промета и кредитних послова са иностранством могу 
део текућих девизних резерви из тачке 2. под 2 ове 
одлуке користити за давање у депозит сагласно 
Одлуци о условима под којима банке овлашћене за 
послове са иностранством могу средства на рачу-
нима у иностранству давати у депозит („Службени 
лист СФРЈ", бр. 5/78). 

4. -Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 386 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

341. 

На основу члана 31.. став 1. Закона о друштве-
ној контроли цена (.,Службени лист СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ЗАДРЖАВАЊУ ЦЕНА НА ЗАТЕЧЕНОМ НИВОУ 
ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ 

1. Задржавају се на затеченом нивоу произвођач-
ке цене за следеће производе из надлежности фе-
дерације, и то из: 

гране 110 — Прерада обојених метала: 
полупроизводе од племенитих метала (лим, тра-

ке, жице, и сл. осим од злата); 

гране 112 — Прерада неметалних минерала: 
1) техничко стакло; 
2) лабораториско стакло, посуђе и прибор; 
3) расветно стакло; 
4) брусеве; 

гране 113 — Металопрерађивачка делатност: 
1) ручни алат и прибор за занатство и пољо-

привреду; 
2) инструменте, апарате и прибор за медицину, 

зубарство и ветеринарство; 
3) метално посуђе; 
4) путничке аутомобиле; 
5) све врсте алата; 
6) пећи и штедњаке на чврста, течна и плинска 

горива; 

гране 115 — Производња саобраћајних средстава: 
бицикле, мопеде и мотоцикле свих врста, њи-

хове делове и прибор; 

гране 117 — Производња електричних машина и 
апарата: 

1) термичке апарате за домаћинство; 
2) остале електричне апарате за домаћинство; 
3) телефонске апарате; 
4) инсталациони материјал; 
5) сијалице и цеви свих врста; 
6) пећи и штедњаке електричне, плинске и 

комбинован; 

7) машине за прање и сушење рубља, за дома^ 
ћинство; 

8) машине за прање посуђа; 
9) хладњаке-фрижидере; 
10) замрзиваче; 

гране 118 — Производња базних хемијских произ-
вода: 

1) активни угаљ; 
2) неорганске и органске киселине и анхидриде; 
3) неорганске базе; 
4) неорганска једињења; 
5) оксиде метала; 
6) органска једињења; 
7) производе електрохемије: лужина, течни 

хлор, хлороводонична киселина и др.; 
8) техничке гасове: угљен диоксид, кисеоник 

и др.; 
9) чађ (инактивна, полуактивна, активна плин-

ска) ; 
10) екстракте за штављење; 

гране 119 — Прерада хемијских производа: 
1) хемијска средства за чишћење; 
2) средства за дезинфекцију и дезинсекцију; 
3) помоћна средства за текстил, кожу, гуму, об-

раду метала и др.; 
4) глазуре и емајли; 
5) боје и лакове; 
6) канцеларијски и школски прибор; 
7) минерски барут; 
8) ленталитске детонаторе; 

гране 123 — Производња финалних производа од 
дрвета: 

намештај; 
гране 124 — Производња и прерада папира: 

хигијенску папирну га лантерну; 
гране 127 — Производња коже и крзна: 

1) сирову кожу; 
2) прерађену кожу; 

гране 129 — Прерада каучука: 
1) пнеуматику; 

2) техничку гумену робу; 

гране 130 — Производња прехрамбених производа. 

1) гриз од житарица; 
2) квасац (пекарски, пивски и сточни); 
3) прерађевине од меса: сољено и сушено месо 

(укључујући сланину); кобасичарске производе (зим-
ска салама, специјалне кобасице, трајне, полутрајне 
и свеже кобасице), конзерве меса, конзерве меса са 
поврћем (са више од 20% меса); 

4) зимску саламу, миланску саламу, сремску 
кобасицу, кулен; 

5) скробове и скробне прерађевине: скробове 
(од кукуруза, пшенице, пиринча, кромпира и др.), 
инулин, глутен од пшенице, осушени или не, скроб-
не лепкове и остале, декстрин и декстринске леп-
кове, гликозу и гликозни сируп; 

6) прерађевине од воћа: воћне пул пе, воћни 
марксрж, пекмез, мармеладу, џем и слатко, компо-
те, остале воћне прерађевине са шећером; сушено, 
етивирано, кандирано, брикетирано и друго воће; 
пектин; 
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7) прерађевине од поврћа: конзерве поврћа, 
конзерве готових јела са више од 50% поврћа; кон-
центрате парадајза, укисељено поврће, кисело по-
врће, сушено поврће, сокове од поврћа, дубоко 
смрзнуто поврће и остале прерађевине од поврћа; 

^ 8) прерађевине од риба: сољену рибу, сушену, 
димљену и маринирану рибу; стерилизоване рибље 
конзерве; рибље паштете и антипаштете; рибље 
отпатке, масноће и др.; -

9) пуне бомбоне (тврде пуне бомбоне — дропс, 
мале, медене и др, меке пуне бомбоне, млечне ка-
рамеле, ки-ки бомбоне, бронхи и др.), желе, фон-
дан, пепер и друге бомбоне; 

10) кондиторске производе од брашна, штанца-
ни кекс, чајна пецива, пуњени кекс, чоколадни 
кекс, слане прутиће, колаче, пишкоте, крекере, 
вафле нечоколадне, вафле чоколадне, облатне и 
остале кондиторске производе од брашна; 

11) какао и његове прерађевине; какао у зрну 
(цео или ломљен, сиров или пржен), љуске, опне, 
коре и отпатке какаа, какаова паста (у грудвама 
или блоковима, одмашћена или не), какаов маслац 
(маст и уље), какао у праху, н е з а г а ђ е н ; какао у 
праху са шећером, какао-производе; 

12) производе за исхрану деце и за дијететске 
сврхе: воћно-повртне, месно-повртне, фрутаминске; 
од обезмашћеног меса; на бази млека и сл.; 

гране 131 — Производња пића: 

1) пиво; 
2) производе врења ( сирови шпиритус (меласни, 

из кукуруза, пшенични, кромпиров, из шећерне ре-
пе); рафинирани шпиритус (рафинада из сировог 
меласног шпиритуса, кукурузног, пшеничног, кром-
пировог и из сировог шпиритуса од шећерне репе); 
денатурисани шпиритус (денатурат шпиритуса ме-
ласног, кукурузног, пшеничног, кромпировог и 
шпиритуса од шећерне репе); 

3) природна вина (обична, квалитетна, природна 
специјална—дезертна вина, природна пенушава вина 
типа „шампањац" и други типови); 

4) пивски слад, клице, сладни екстракт и тре-
бер: слад (пржени или не, остали); екстракт од 
слада, сладне клице и требер; 

5) природна безалкохолна пића, природне ми-
нералне воде и сл.; -

6) вештачка безалкохолна пића, вештачке ми-
нералне воде, сода-воду и газирана безалкохолна 
пића са додатком ароме, цитронаду, оранжаду, ќок-
ту, кока-колу и сл.; 

7) прерађевине од воћа (сирови воћни сокови и 
хемијски конзервирани сокови), сирове воћне соко-
ве физикално конзервиране, природне воћне сокове 
и заслађене воћне сокове. 

. Произвођачке цене производа из става 1. ове 
тачке, које су постојале на дан ступања на снагу 
ове одлуке, сматраће се као затечене цене, и могу 
се мењати у складу са прописима, односно споразу-
мом између представника произвођача и представ-
ника купаца-потрошача наведених производа, на 
начин и по поступку, који су предвиђени пропи-
сима. 

2. За производе из тачке 1. став 1. ове одлуке 
цене у промету образоваће се по прописима. 

3. За производе из тачке 1. Одлуке о образова-
њу цена појединих производа и услуга према усло-
вима тржишта (,.Службени лист СФРЈ", бр. 3/74, 
7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75. 14/75, 18/75, 33/75, 
37/75, 39/75, 59/75, 22/76, 29/76, 31/76, 40/77 и 34/78) 
који нису наведени у тачки 1. ове одлуке, произво-
ђ а ч а организације могу своје продајне цене обра-

зовати према условима тржишта, с тим да су дуж-
не да ценовнике са таквим ценама доставе Савез-
ном заводу за цене ради евиденције, после чега 
производе могу продавати по ценама из ценовника. 

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе: Одлука о образовању цена пнеуматике 
према условима тржишта („Службени лист СФРЈ", 
бр. 39/74) и одредбе тачке 1. одељак 1 — ,,из гране 115 
— Металургија обојених метала" под 3 (осим за 
полупроизводе од злата); одељак 2 — „из гране 116 
— Индустрија неметала" под 2, З, 5 и 9; одељак 3 
— „из гране 117 — Метална индустрија" под 2, 7, 
15, 25, 26 и 27; одељак 4 — „из гране 119 — Елек-
троиндустрија", под 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12; оде-
љак 5 — „из гране 120 — Хемијска индустрија", 
под 2 и 5, као и под 7 (уколико се односи на минер-
ски барут и пентолитске детонаторе) и под 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 21, 22. 23, 24, 25 и 26; одељак 6 — 
„из гране 122 — Дрвна индустрија", под 1 и 4; оде-
љак 7 — „из гране 123 — Индустрија папира", под 
1, уколико се односи на хигијенску папирну галан-
терију; одељак 9 — „из гране 125 — Индустрија ко-
же и обуће", под 3 и 4; одељак 10 — .,из гране 126 
— Индустрија гуме", под 1; одељак 11 — „из гране 
127 — Прехрамбена индустрија", под 25, 29, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 47 и 48,. као и одредбе тач. 2, 2а. и 26. 
Одлуке о образовању цена појединих производа и 
услуга према условима тржишта; одредбе тачке 1. 
под 1, З, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32 и 34 Одлуке о обра-
зовању цена појединих прехрамбених и других 
производа према условима тржишта („Службени 
лист СФРЈ", бр. 38/77), као и одредбе тачке 1. под 7, 8. 
и 9. Одлуке о образовању цена појединих прехрам-
бених и других производа према условима тржиш-
та („Службени лист СФРЈ", бр. 44/77). 

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 384 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с.р. 

342. 

На основу члана 31. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ ЦЕНА ЗА НОВЕ ПРОИЗВОДЕ 

И УСЛУГЕ 
/ 

1. За нове производе и услуге из надлежности 
федерације (у даљем тексту: нови производи), за 
које је прописана мера непосредне друштвене кон-
троле цена, организације удруженог рада коте се 
баве производњом таквих нових производа, обра-
зују своје продајне цене према нивоу продајних 
цена сличних или сродних постојећих производа. 

2. Организација удруженог рада је дужна да за 
нове производе из тачке 1. ове одлуке достави Са-
везном заводу за цене ценовник ради евидентирања, 
најмање на 60 дана пре дана почетка продаје по 
ценама из ценовника. За сезонске производе овај 
рок може износити 30 дана, ако се поднесу докажи, 
са образложењем, да су у питању сезонски про-
изводи. 
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Уз ценовник се подноси одговарајућа доку-
ментација предвиђена прописима за закључивање 
споразума о промени затечених цена, из које се 
може установити нарочито да је у питању нови 
производ и да је цена новог производа образована 
према нивоу цена сличних или сродних постојећих 
производа. 

Ценовник се подноси преко Привредне коморе 
Југославије, с 'тим да се прибави и приложи и саг-
ласност организација удруженог рада које су пот-
писнице споразума о промени затечених цена слич-
них или сродних постојећих производа, на који је 
дата сагласност Савезног завода за цене, уз на-
вођење са којим је постојећим производима из спо-
разума упоређен нови производ. 

Цене за нове производе, могу бити обухваћене 
и у самом споразуму о промени затечених цена који 
се закључује и доставља Савезном заводу за цене 
по прописима. 

3. За нове производе за које је омогућено обра-
зовање цена према условима тржишта, организације 
удруженог рада које се баве производњом таквих 
производа дужне су да о тим ценама доставе це-
новник Савезном заводу за цене. 

Прописом којим се омогућава образовање цена 
према условима тржишта одредиће се у ком року 
се мора доставити ценовник из става 1. ове тачке, 
С ТРГМ да тај рок не може бити дужи од 60 дана. 

Уз ценовник се доставља и документација са 
образложењем о томе да је заиста у питању нови 
производ и да је цена новог производа образована 
према нивоу цена сличних или сродних постојећих 
производа. 

Ценовник се доставља Савезном заводу за цене 
преко Привредне коморе Југославије, која ће о 
достављеном ценовнику дати своје мишљење. 

4. Ценовник из тач. 2. и 3. ове одлуке садржи 
нарочито: 

1) назив производа; 
2) јединицу мере 
3) основне техничке, технолошке и комерци-

јалне карактеристике, ознаке и спецификације које 
одређују врсту и квалитет производа и позивање 
на пропис о одговарајућем југословенском стан-
дарду или други пропис којим су одређене те ка-
рактеристике, који показују да је заиста у питању 
нови производ; 

4) продајну цену производа, са назначењем из-
носа и врсте цена (произвођача, великопродајна, 
малопродајна); 

5) услове продаје (место и начин испоруке, 
врста и обрачун амбалаже, процент за покриће 
трошкова промета и сл.); 

6) постојеће цене сличних или сродних произ-
вода, са којима је извршено усклађивање цена по 
тачки 1. из ове одлуке; 

7) дан почетка примењивана ценовника. 
Савезни завод за цене може затражити да се 

достави и мишљење Савезног завода за стандарди-
зацију или другог одговарајућег органа или органи-
зације о томе да је заиста у питању нови произ-
вод. 

Организација удруженог рада може у ценов-
нику навести и друге податке. 

Ако ценовник не садржи податке из ст. 1. и 2. 
ове тачке, сматраће се да није ни поднесен. 

5. Даном ступања на снагу ове одлуке престају 
да важе Наредба о образовању цена нових про-
извода („Службени лист СФРЈ", бр. 30/72) и тач. 

5. и 5а. Наредбе о достављању ценовника ради 
евиденције („Службени лист СФРЈ", бр. 26/72 и 
40/75). 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. л. бр. 387 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

343. 

На основу члана 34. став 4. Закона о основама 
кредитног и банкарског система („Службени лист 
СФРЈ", бр. 2/77), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УГЛОВИМА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОТРОШАЧКИХ КРЕДИТА ЛИЦИМА КОЈА СУ 
ПРЕТРПЕЛА ШТЕТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕ-

ПОГОДА 

1. У Одлуци о условима за давање потрошачких 
кредита лицима која су претрпела штету од елемен-
тарних непогода („Службени лист СФРЈ", бр. 26/76 
и 17/77) после тачке 9. додаје се нова тачка 9а, која 
гласи: 

„9а. Лицима из тачке 1. ове одлуке којима је 
дат кредит из средстава одређених у члану 1. тачка 
8. Закона о обезбеђењу средстава за отклањање 
последица од елементарних непогода („Службени 
лист СФРЈ", бр. 55/78), а која су претрпела штету 
услед земљотреса на териториј ама одређених оп-
штина у Социјалистичкој Републици Црној Гори у 
1979. години, банка може одложити отплаћивање 
тог кредита до 31. децембра 1980. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Е, п. бр. 388 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршио веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

344. 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. Царинског 
закона (.,Службени лист СФРЈ", бр. 10/76), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 

О ПРИМЕНИ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ЦА-
РИНЕ ЗА РОБУ КОЈА СЕ УВОЗИ РАДИ ОТКЛА-
Њ А Њ А ПОСЛЕДИЦА ПРОУЗРОКОВАНИХ ЗЕМ-
ЉОТРЕСОМ НА ТЕРИТОРИЈИ СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКИ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

1. Утврђује се да је земљотрес који је задесио 
територију Социјалистичко Републике Црне Горе, 
по својим. последицама такав да се на увоз робе на-
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мењене за отклањање последица проузрокованих 
земљотресом примењују одредбе члана 29. став 1. 
тачка 8. Царинског закона. 

2. Ова одлука примењује се на увоз који се 
врши од дана кад је земљотрес задесио територију 
Социјалистичке Републике Црне Горе до 15. априла 
1980. године. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

, Е. п. бр. 404 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 

345. 

На основу члана 18. став 2. Закона о здрастве-
ној исправности животних намирница и предмета 
опште употребе („Службени лист СФРЈ", бр. 55/78), 
Савезни комитет за рад, здравство и социјалну за-
штиту доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА У КОЈИМА СЕ МОЖЕ 
ВРШИТИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЖИВОТНИХ 
НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ 

КОЈИ СЕ УВОЗЕ 

1. Здравствени преглед животних намирница и 
предмета опште употребе који се при увозу не извр-
ши на граници, може се вршити у Београду, Загре-
бу, Љубљани, Сарајеву, Титограду, Скопљу, Новом 
Саду, Приштини, Нишу, Осијеку, Сиску — Петрињи 
и Крању. 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ \ 

Бр. 1242 
9. априла 1979. године 

Београд ; 

Председник 
Савезног комитета за 
рад, здравство и соци-

јалну заштиту, 
Светозар Пеповски, с. р. 

346. 

На основу члана 45. Закона о Народној банци 
Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и народних банака ау-
тономних покрајина („Службени лист СФРЈ", бр. 
49/76), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПУШТАЊУ У ОПТИЦАЈ НОВЧАНИЦЕ ОД 100 

ДИНАРА 

1. Народна банка Југославије пустиће у оптицај 
15. маја 1979. године новчаницу од 100 динара са 

обележјима која су утврђена Одлуком о основним 
,обележјима новчаница од 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 
динара („Службени лист СФРЈ", бр, 44/78). 

2. На новчаници од 100 динара из тачке 1. ове 
одлуке налазиће се потписи гувернера Народна бан-
ке Југославије др Ксента Богоева и заменика гувер-
нера Илије Мариновића и датум 12. VIII 1978. 

3. Новчаница од 100 динара израђена са обележ-
јима која су утврђена Одлуком о обележјима нов-
чаница од 100 динара („Службени лист СФРЈ", бр. 
18/67) и Одлуком о основним обележјима новчаница 
од 10 динара, 50 динара, 100 динара и 500 динара 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/77) и даље остаје 
у оптицају као законско средство плаћања. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О бр. 13 
17. априла 1979. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, с. р. 

347. 

На основу члана 32. и члана 66. став 1. тачка 
17. Закона о Народној банци Југославије и јединст-
веном монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 49/76), Савет гувернера 
доноси 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТИРАЊУ БАНАКА 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТИ 

1. У Одлуци о кредитирању банака за одржа-
вање дневне ликвидноста („Службени лист СФРЈ", 
бр. 69/78) у тачки 2. на крају, додаЈе се нови став 4, 
који гласи: 

„Банке које дају кредите организацијама удру-
женог рада на, територији Социјалистичке Репуб-
лике Црне Горе козе су претрпеле штету од земљо-
треса у априлу 1979. године могу кредит за одржа-
вање дневне ликвидноста користити до 20 радних 
дана у месецу, и то на основу бла гај личких записа 
Народне банке Југославије — до висине од 100% од 

-номиналне вредности тих записа, а на основу об-
везница из одредаба под 2 до 6 става 1. ове тачке 
— до висине утврђене у тим одредбама." 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

О бр. 14 
18. априла 1979. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, с. р. 
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348. 

На основу члана 16. став 2. тачка 6, члана 20. 
и члана 66. став 1. тачка 15. Закона о Народној 
банци Југославије и Јединственом монетарном пос-
ловању народних банака република и народних ба-
нака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 49/76), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 

О ПРОДУЖАВАЊУ РОКОВА ВРАЋАЊА КРЕ-
ДИТА ИЗ ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ БАНКАМА 
КОЈЕ СУ ДАЛЕ КРЕДИТЕ ЗА СЕЛЕКТИВНЕ НА-
МЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕНОГ РАДА 
КОЈЕ СУ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТУ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 
НА ТЕРИТОРИЈИ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБ-

ЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ У АПРИЛУ 1979. ГОДИНЕ 

1. Рокови враћања кредита датих банкама из 
примарне емисије од 15. априла 1979. године за на-
мене из тачке 13. Одлуке о мерама за спровођење 
монетарно-кредитне политике у 1978. години 
(„Службени лист СФРЈ'', бр. 43/78, 58/78 и 65/78) који 
доспевају у периоду од 15. априла до 30. новембра 
1979. године, а које банке не могу наплатити од ор-
ганизација удруженог рада које су на територији 
Социјалистичке Републике Црне Горе претрпеле 
штету од земљотреса у априлу 1979. године, проду-
жава ју се до 30. новембра 1979. године. 

2. Продужавање рокова враћања кредита из 
тачке 1. ове одлуке вршиће Народна банка Црне 
Горе, и то само оним банкама које до .30. новембра 
1979. године одложе наплату о д г о в а р а ј у ћ а кредита 
датих организацијама удруженог рада из примарне 
емисије и из средстава свог кредитног потенцијала 
— на основу потврде надлежног органа о томе да је 
организација удруженог рада претрпела штету од 
землзотреса. 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

О бр. 15 
18. априла 1979. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, с. р. 

349. 

На основу 'члана 24,' и члана 66. став 1. тачка 
16. Закона о Народној банци Југославије и Јединст-
веном монетарном пословању народних банака ре-
публика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 49/76), Савет гувер-
нера доноси 

О Д Л У К У 
О УСКЛАЋИВАЊУ ОБИМА И ДИНАМИКЕ ПО-

РАСТА ПЛАСМАНА БАНАКА У 1979. ГОДИНИ 

1. Основне и удружене банке (у даљем тексту: 
банке) дужне су у 1979. години ускладити обим по-
раста својих пласмана тако да тај пораст 31. де-
цембра 1979. године код сваке банке не буле већи 
од 19% у односу на стање укупних пласмана банке 
на дан 31. децембра 1978. године. 

У оквиру предвиђеног обима пораста пласмана 
из става 1. ове тачке, банке ће динамички усклађи-
в а о своје пласмане по тромесечјима, и то тако да 
пораст укупних пласмана банке не буде већи од: 
10% на дан 30. јуна, 13% на дан 30. септембра и 19% 
на дан 31. децембра 1979. године, рачунајући у од-
носу на стање тих пласмана на дан 31. децембра 
1978. године. 

Банке које дају кредите за залихе пшенице 
рода 1979. године, пораст укупних пласмана у 1979. 
години у трећем тромесечју усклађиваће тако да 
тај пораст 30. септембра 1979. године не буде већи 
од 16% у односу на стање тих пласмана на дан 31. 
децембра 1978. године, и то под условом да стање 
кредита за залихе пшенице није мање од износа 
који представља пораст преко пораста од 13% у од-
носу иа стање укупних пласмана 31. децембра 1978. 
године. 

2. Под укупним пласманима банке, у смислу ове 
одлуке, подразумевају се сви краткорочни и дуго-
рочни кредити и други пласмани које банке дају 
организацијама удруженог рада и другим друштве-
ним правним лицима, грађанским правним лицима 
и грађанима, без обзира на изворе средстава из ко-
јих се ти кредити и пласмани дају. 

У укупне пласмане банке из става 1. ове тачке 
не урачунавају се: 

1) пласмани из средстава резервног фонда 
ке у благајничко записе Народне банке Југославије 
и обвезнице федерације, република и аутономних 
покрајина; 

2) кредити и други пласмани из средстава које 
банке воде као комисионари за рачун других ко-
рисника друштвених средстава, и то највише до 
износа примљених средстава у комисион, као и кре-
дити и други пласмани из наменски удружених 
средстава код банке за које је закључен посебан са-
моуправни споразум, и то највише до износа тако 
прихупљених удружених средстава; 

3) пласмани код иностраних комитената; 
4) кредити и друга потраживања по основу ме-

ђубанкарских односа, укључујући и кредите дате 
тржишту дневног новца. 

3. Изузетно од одредаба тачке 1. ове одлуке, ус-
клађивање обима и динамике пораста пласмана не 
односи се на: 

1) кредите које банка даје из средстава Фонда 
федерације за кредитирање бржег развоја привред-
но недовољно развијених република ,и аутономних 
покрајина; 

2) кредите које банка даје организацијама удру-
женог рада и другим друштвеним правним лицима, 
грађанским правним лицима и грађанима за откла-
њање штета насталих од земљотреса у априлу 19Т9. 
године на територији Социјалистичко Републике 
Црне Горе; 

3) кредите које банке дају за отклањање после-
дица од елементарних-непогода, у смислу Одлуке о 
условима за давање потрошачких кредита лицима 
која су претрпела штету од елементарних непогода 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 26/76 и 17/77), а за по-
криће тих кредита користе крепите према Закону 
о обезбеђењу средстава за отклањање последица од 
елементарних непогода („Службени лист СФРЈ", 
бр. 55/78); 

4) кредите које банке дају за тржишне робне 
резерве федерације, република и аутономних пок-
рајина из домаће производње, утврђених програмом 
надлежних органа, у складу са чланом 56. Договора 
о основама Друштвеног плана Југославије, за раз-
вој агроиндустријског комплекса у периоду од 1976. 
до 1980. године. 
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4. Основне банке у оквиру Једне здружене банке 
могу међусобно, односно удруженој банди, уступити 
непласирани део пораста пласмана у оквиру укуп-
ног обима и динамике тога пораста утврђених пре.ма 
одредбама тачке 1. ове одлуке. На исти начин могу 
банке на територији једне републике, односно ауто-
номне покрајине, међусобно-уступати непласирани 
део пораста пласмана, а на основу самоуправно!' 
споразума — и банке на целој територији Соција-
листичке Фодеративне Републике Југославије. 

5. Ради праћења и контроле спровођења ове од-
луке, банке су дужне да народним банкама репуб-
лика, односно народним банкама аутономних пок-
рајина, достављају, на начин и о роковима које об-
реди Народна банка Југославије, извештаје о ста-
њу укупних пласмана чији се обим и динамика по-
раста усклађују по овој одлуци, као и о уступању 
непласираног дела пораста пласмана по тачки 4. 
ове одлуке. 

6. Изузетно од одредбе тачке 9. став 5. Одлуке 
о начину вршења контроле и обезбеђивању једна-
ког поступка у примени мера према банкама и дру-
гим финансијски.м организацијама (,,Службени 
лист СФРЈ", бр. 60/77 И 45/78), банка која своје 
пласмане даје у обиму и по динамици преко износа 
из ове одлуке, не може користити већ одобрена 
средства примарне емисије ни подносити нове зах-
теве за одобрење средстава примарне емисије за на-
мене из чл. 19, 20. и 32, Закона о Народној банци 
Југославије и јединственом монетарном пословању 
народних банака република и народних банака ау-
тономних покрајина, и то у трајању од 30 дана од 
дана кад је из извештаја банке или прегледом до-
кументације у банци установљено прекорачење 
обима и динамике пласмана утврђених по овој од-
луци. 

7. Народна банка Југославије ће дати упутства 
за спровођење ове одлуке. 

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

О бр. 16 
19. априла 1979. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, с. р. 

350. 

На основу члана 22. Закопа о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ"., бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници -
потрошача закључују 

С П О Р А 3 У, М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ВИША МЛЕВЕНЕ БРД-

СКЕ КРЕДЕ 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 22. 
јуна 1978. године Споразум о промени затечених це-
на млевене брдске креде, с тим да произвођачу ор-
ганизације удруженог рада могу 'своје затечене 
продајне цене, уз постојеће услове продаје, повећа-
ти до 11%. 

2, Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума пролетати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у Споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 3277 од 18. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спо-
разуму. 

Представници произвођача: ТКК —. Српеница и 
„Креда" — Блед. 
Представници купаца-потрошача: ЈУБ — Дол 
при Љубљани, „ОЛМА" — Љубљана, ,,Свјет-

. лост" — Лужени, „Технохемија" — Љубљана, 
Цинкарна — Цеље, „Звезда" — ,Горњи Милано-
вац и „Екстра" — Вучитрн. 

351. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
3.5/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА САНИТАРНЕ 

КЕРАМИКЕ 

1. Представници' произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 26, 
септембра 1978. године Споразум о промени затече-
них цена санитарне керамике, с тим да произвођач-
ке организације удруженог рада могу своје затече-
не продајне цене, уз постојеће услове продаје, по-
већати до 9%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1, овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и -под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 5170 од 18. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана-
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: .,Керамика" — 
Младеновац и „Југокерамика" Загреб. 
Представници купаца-потрошача: 56 купаца-пот-
рошача потписника Споразума. 

352. 

На основу члана 22. Закопа о друштвеној кон-
троли цена (,,Службени лист СФРЈ", бр, 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А 3 У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА СКАЈА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 19, ја-
нуара 1979. године Споразум о промени затечених 
цена скаја, с тим да произвођача организације 
удруженог рада могу своје затечене продајне цене, 
уз постојеће услове продаје, повећати до 9°/о. тако 
да највише продајне цене износе, и то за: 

Дин/кг 
1) кожу за галантерију 45,69 
2) кожу за аутоиндустрију и тапацирана 40.31 
3) кожу за обућу . 48,32 
4) пластифицирану техничку тканину 52,10 

Број 20 — Страта 641 
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2. Учесници овог споразума обавезују се да -ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене решењем бр. 1238 од 20. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: „Сава" — Крањ, 
„Југовинил" — Сплит и ОХИС — Скопје. 
Представници купаца-потрошача: 18 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

353. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА КРАФТЛАЈНЕР 

ПАПИРА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 20. 
децембра 1978. године Споразум о промени затече-
них цена крафтлајнер папира, с тим да произво-
ђ а ч а организације удруженог рада могу своје за-
течене продајне цене, уз постојеће услове продаје, 
повећати до 7,5%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 1124 од 17. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спо-
разуму. 

Предбтавници произвођача: „Натрон" — Маглај 
и „Симо Димић" — Плашки. 
Представници купаца-потрошача: „Авала" — 
— Београд, „Ивица Ловинчић" — Загреб, КТЛ 
— Љубљана. Комбинат „Белишће" — Белишће, 
,,ФОЛА" — Владичин Хан, „Станоје Аксић" — 
Липљан и „Било Калник" — Копривница. 

354. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена (,.Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72). представник произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ДРВЕНОГ СТО-

ЛАРСКОГ АЛАТА 

1. Представник произвођача и представници по-
трошача закључили су и потписали на дан 14. де-
цембра 1978. године Споразум о промени затечених 
цена дрвеног столарског алата, с тим да произво-
ђ а ч а организације удруженог рада могу, уз задр-
жавање својих продајних цена на постојећем ни-
воу, вршити усклађивање ради преласка на мало-
продајне цене, уз услове продаје који су наведени 
У Споразуму, а према Ценовнику који је саставни 
део Споразума. 

2. Цене из Ценовника важе као цене у продаји 
на мало, без пореза на промет. У те цене укључени 
су проценти за покриће трошкова промета робе и 
то до 18% за покриће трошкова у промету на мало, 
као и до 8°/о за покриће трошоква у промету на ве-
лико, укључујући трошкове амбалаже и транспорта. 

3. На овај споразум дао. је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 6684 од 17. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Представник произвођача: „Иво Маринковић", 
СОУР Мобилна — Осијек. 
Представници купаца-потрошача: „Феримпорт" 
— Загреб, „Жељезар" — Осијек, „Унима", 
ООУР Велепродаја — Сарајево. „Електрометал" 
— Београд, „Металсервис" — Београд. „Робна 
кућа" — Београд и „Ковинотехна — Техно-
меркатор" — Цеље. 

355. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72), представник произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА МЛЕВЕНОГ НА-

ТРИЈУМОВОГ ФЕЛДСПАТА 

1. Представник произвођача и представници по-
трошача закључили су и потписали на дан 19. де-
цембра 1978. године Споразум о промени затечених 
цена млевеног натријумовог фелдспата, с тим да 
произвођачке организације удруженог рада могу 
своје затечене продајне цене, уз постојеће услове 
продаје, повећати до 11%. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 513 од 18. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ,,Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спо-
разуму. 

Представник произвођача: „Огражден" — Стру-
мица. 
Представници купаца-потрошача: Српска фа-
брика стакла — Параћин, .,Стража" — Хум на 
Сутли, Стекларна — Храстник, Стаклара — 
— Скопље, „Зорка" — Шабац, „Енергопројект" 
— Београд, „Борис Кидрич" — Титов Велес, 
„Горица" — Дуго Село, „Југокерамика" — За-
греб и ЕМО — Цеље. 

356. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35/72) представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ЦЕЛ-ВЛАКНА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 20. 
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децембра 1978. године Споразум о примени затече-
них цена цел-влакна, с тим да произвођача орга-
низације удруженог рада могу своје затечене про-
дајне цене, уз постојеће услове продаје, повећати до 
9°/о. 

2, Учесници овог спора-зума обавезују се да ће 
производе из тачке 1, овог споразума продавати, 
односио куповати по ценама и под условима, који 
су посдвићени у споразуму, 

3, На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. С596 од 18. априла 1979. 
род и че. 

4, Овај. споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ,,Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача. „Вискоза" — Лоз-
ница и „Инцел" — Бања Лука. 
Представници купаца-потрошача: 27 купаца-по-
трошача потписника Споразума. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао Је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 6476 од 18 априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ", 
а примењиваће се од дана који је утврђен у Спора-
зуму. 

Представници произвођача: „Вискоза" — Лоз-
ница и „Инцел" — Бања Лука. 
Представници купаца-пот роша ча: 23 купца-по-
трошача потписника Споразума. 

357. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр, 25/72 и 
35/72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ПОЛИУРЕТАН-

СНИХ МЕКИХ ПЕНА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 23. 
новембра 1978. године Споразум о промени затече-
них цена полиуретанских меких пена, с тим да про-
и з в о ђ а ч а организације удруженог рада могу своје 
затечене продајне цене, уз постојаће услове продаје, 
повећати у просеку до 8%, а највише до 10% по 
појединим производима, а према Ценовнику који је 
саставни део Споразума. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 6465 од 18. априла 1979. 
године. 

4. Овај споразум ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивање у „Службеном листу СФРЈ". 

Представници произвођача: „Плама" — Подград, 
„Ориолик" — Ориовац и „Прва искра" — Барич. 
Представници купаца-потрошача: 24 купца-по-
трошача потписника Споразума. 

358. 

На основу члана 22. Закона о друштвеној кон-
троли цена („Службени лист СФРЈ", бр. 25/72 и 
35 72), представници произвођача и представници 
потрошача закључују 

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ЦЕЛОФАНА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 19. 
децембра 1978. године Споразум о промени затече-
них цена целофана, с тим да произвођачке органи-
зације удруженог рада могу своје затечене продај-
не цене, уз постојеће услове продаје, повећати до 
11%. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, 
утврђено је да се у тексту Одлуке о методологии 
и критеријумима за утврђивање и методологии за 
праћење остваривања пројекција платнобилансних 
позиција и пројекција девизнобилансних позиција 
република, односно аутономних покрајина у једин-
ственој пројекцији платног биланса и јединственој 
пројекцији девизног биланса Југославије за 1979. и 
за 1980. годину, објављеном у „Службеном листу 
СФРЈ", бр. 16/79, поткрала ниже наведена грешка, 
те се даје 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О МЕТОДОЛОГИЈИ И КРИТЕРИЈУМИ-
МА ЗА УТВРЂИВАЊЕ И МЕТОДОЛОГИИ! ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАТ-
НОБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА И ПРОЈЕКЦИЈА 
ДЕВИЗНОБИЛАНСНИХ ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКА, 
ОДНОСНО АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У ЈЕ-
ДИНСТВЕНОЈ ПРОЈЕКЦИЈИ ДЕВИЗНОГ БИЛАН-
СА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979. И ЗА 1980. ГОДИНУ 

У тачки 5. у ставу 2. подтачка 10, уместо броја: 
„1978'' треба да стоји број: „1980", 

Из Савезног извршног већа, Београд, 25. априла 
1979. године. 

ПОСТАВЉЕЊА И РАЗРЕШЕЊА 

На основу члана 8. став 1. Закона о Музеју ре-
волуције народа Југославије („Службени лист 
СФРЈ", бр. 39/74), Савезно извршно веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА РЕВО-
ЛУЦИЈЕ НАРОДА И НАРОДНОСТИ Ј У Г О С Л -

ВИЈЕ 

Поставља се за директора Музеја револуције 
народа и народности Југослава е Даница Абрамо-
вић, досадашњи директор тог музеја. 

Е. п. бр. 389 
20. априла 1979. године 

Београд 

Савезно извршно веће 

Председник, 
Веселин Ђурановић, с. р. 
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ОДЛИКОВАЊА 
У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

на основу члана 337. тачка 4. Устава Соција-
листичко Федеративне Републике Југославије и 
члана 4. Закона о одликовањима Социјалистичко 
Федеративне Републике Југославије одлучује да се 

— за заслуге у развијању и учвршћивању ми-
рољубиве сарадње и пријатељских односа између 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 
и Републике Либан 

о д л и к у ј е 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ СА 
ЛЕНТОМ 

1ѕѕат Веућит, изванредни и опуиомоћени амба-
садор Републике Либан у Социјалистичкој Федера-
тивној Републици Југославија 

Бр. ИЗ 
16. октобра 1978. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

331. Закон о давању помоћи Социјалистичкој  
Републици Црној Гори за отклањање по-
следица земљотреса од 15. априла 1979. 
године из средстава сталне буџетске ре-
зерве федерације — .— — —- — — 629 

332. Закон о измени и допуни Закона о ваз-
душној пловидби — — — — — — 629 

333. Одлука о усвајању Измена Пројекције 
платног биланса Југославије за 1979. го-
дину — — — — — — — — — 630 

334. Одлука о усвајању Измена Пројекције 
девизног биланса Југославије за 1979. го-
дину — — — — — — — — — 630 

335. Одлука о именовању председника Одбо-
ра за награду Антифашистичког већа 
народног ослобођења Југославије и о об-
јављивању састава тог одбора — — — 630 

336. Одлука о именовању председника Управ-
ног одбора Фонда за уиапређивање ли-
ковне уметности ,,Моша Пијаде" и о об-
јављивању састава тог одбора — — — 631 

337. Уредба о издацима за путне и друге тро-
шкове који се савезним органима управе 
и савезним организацијама признају у 
материј алие трошкове — — — — — 632 

338, Одлука о узимању иностраних кредита 
од стране организација удруженог рада 
које изводе инвестиционе радове у инос-
транству за потребе извођења тих радова 634 

339. Одлука о вршењу послова у вези са ос-
тваривањем права из рада и по основу 

Страна 
рада функционера, руководећих радника 
и радника укинутих савезних органа уп-
раве и савезних организација, као и рад-
ника савезних органа управе и савезних 
организација који су стављени на распо-
лагање — — — — — — — — — 635 

340. Одлука о најмањем износу текућих де-
визних резервну 1979. години — — — 635 

341. Одлука о задржавању цена на затеченом 
нивоу за одређене производе — — — 636 

342. Одлука о образовању цена за нове про-
изводе и услуге — — — — — 637 

343. Одлука о допуни Одлуке о условима за 
давање потрошачких кредита лицима 
која су претрпела штету од елементар-
них непогода — — — — — — — 638 

344. Одлука о примени ослобођења од плаћа-
ња царине за робу која се увози ради 
отклањања последица проузрокованих 
земљотресом на територији Социјалис-
тичко Републике Црне Горе — — — 638 

345. Решење о одређивању места у којима се 
може вршити здравствени преглед жи-
вотних намирница и предмета опште 
употребе који се увозе — — — — — 639 

346. Одлука о пуштању у оптицај новчанице 
од 100 динара — — — — — — — 639 

347. Одлука о допуни Одлуке о кредитирању 
банака за одржавање дневне ликвид-
носта — — — — — — — — — 639 

348. Одлука о продужаван^ рокова враћања 
кредита из примарне емисије банкама 
које су дале кредите за селективне на-
мене организацијама удруженог рада ко-
је су претрпеле штету од земљотреса на 
територији Социјалистичко Републике 
Црне Горе у априлу 1979. године — — 640 

349. Одлука о усклађивање' обима и динами-
ке пораста пласмана банака у 1979. го-
дини — — — — — — — — — 640 

350. Споразум о промени затечених цена мле-
вене брдске креде — — — — — — 641 

351. Споразум о промени затечених цена са-
нитарне керамике — — — — — — 641 

352. Споразум о промени затечених цена скаја 641 
353. Споразум о промени затечених цена 

крафтлајнер папира — — — — — 642 
354. Споразум о промени затечених цена др-

веног столарског алата — — — — — 642 
355. Споразум о промени затечених цена мле-

веног натријумовог фелдспата — — — 642 
356. Споразум о промени затечених цена цел-

-влакна — — — — — — — — — 642 
357. Споразум о промени затечених цена по-

лиуретаиских меких пена — — — — 643 
358. Споразум о промени затечених цена це-

лофана — — — — — — — — — 643 
Исправка Одлуке о методологији и критери-

јумима за утврђивање и методологији за 
праћење остваривања пројекција платно-
билансних позиција и пројекција де-
визнобилансних позиција република, од-
носно аутономних покрајина у јединстве-
ној пројекцији девизног биланса Југос-
л а в ^ е за 1979. и за 1980. годину — — 643 

Постављења и разрешења — — — -т- — 643 
Одликовања — — — — — — — — — 644 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичко Федеративне Републике 
Југославије, Београд, Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. Директор и главни и одговорни уредник 

Душан Машовић, Улица Јована Ристића бр. 1. — Штампа Београдски издавачко-графички 
завод Београд, Булевар војводе Мишића бр. 17. 


