
Петок, 22 септември 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XXXIV 

776. 

Брз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услзти во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ИО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД ПО-
СЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОДНОС-

ТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 
значење за народите и народностите на Југославија 

* („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75, 
55/75. 12/76, 18/76, 26/76, 45/76, 27/77, 51/77, 2/78 и 25/78) 
во точка 1а, во одредбата под 75 на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и по тоа се дода-
ваат седум нови одредби, кои гласат: 

„76) на јубиларни значки што се издаваат по 
повод на прославата на 35-годишнината од донесу-
вањето на одлуките за ЗАВНОХ и АВНОЈ за присо-
единување на Истра, Словенечко Приморје, Риека, 
Задар и островите кон Хрватска и Јзтославија; 

77) на јубиларни значки што се издаваат по по-
вод на прославата на 35-годишнината од битката на 
Сутјеска; 

78) на јубиларни значки што се издаваат по по-
вод на прославата на 35-годишнината на Сојузот на 
пријателите на младината. 

79) на јубиларни значки и придатоци што се из-
даваат по повод на одржувањето на XIV светско па-
добранец првенство; 

80) на јубиларни значки што се издаваат по по-
вод на одржувањето на Шестиот конгрес на Сојузот 
на синдикатите на Србија; 

81) W плакета „д-р Иво Политео" што му се до-
делува на Претседателот на Републиката Јосип 
Броз Тито, по повод на прославата на 50-годишни-
ната од бомбашкиот процес пред Окружниот суд во 
Загреб; 

82) на значки „Музеј народне револуције Ри-
јека". 

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

Е. п. *бр. 660 
11 септември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

777. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со члеџ 
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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ЕРОСА" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Ероса" број 1451 од 26 
јули 1978 година, што излегува на италијански ја-
зик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/430-
30 август 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

778. 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HE-

RALD TRIBUNE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „International Herald Tri-
bune", број 29703 од 10 август 1978 година, што из-
легува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија. 

Бр. 650-1-27/621 
31 август 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 



Страна 2174 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 22 септември Ш Ѕ 

779. 

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 сек-
ретар 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 
Југославија на весникот „Die Welt", број 193 од 21 
август 1978 година, што излегува на германски ја-
зик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/739 
8 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

780, 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MttNCHNER MERKUR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Miincher Merkur", број 
33 од Ш20 август 1978 година, што излегува на 
германски јазик во Минхен, Сојузна Република 
Германија. 

Бр. 650-1-22/734 
8 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

781, 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија иа весникот „Bild", број 194 од 22 ав-

густ 1978 година, што излегува на германски јазив 
во Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/740 
8 септември 1978 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

782. 

Врз основа на точка 3- од Одлуката за составот 
на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78), претседателот на .Сојузниот комитет за 
земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за зем-
јоделство се делегирани: 

а) од страна на определени сојузни органи на 
управата и сојузни »организации, самоуправни орга-
низации и заедници и општествени организации во 
федерацијата, како нивни претставници, и тоа: 

1) Сојузниот секретаријат за народна одбрана: 
Драгољуб Моравчиќ, генерал-потполковник на 

ЈНА; 
2ј Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи: 
Вељко Крижник, директор на Сојузната дирек«* 

пија за резерви на прехранбени производи; 
3) Сојузниот завод за општествено планирање: 
Недељко Шуљманац, директор в а Сојузниот за* 

вод за општествено планирање; 
4) Интересната заедница на Југославија за еко-

номски односи со странство: 
Здравко Мутни, претседател на Самоуправната 

интересна заедница на САП Војводина за економски 
односи со странство; 

5) Стопанската комора на Југославија: 
Милорад Бировлев, протпретседател на Стопан-

ската комора на Југославија; 
б) Задружниот сојуз на Југославија:4 

Саво Јакшиќ, секретар на Задружниот сојуз на 
Југославија; 

7) Општото здружение за земјоделство и пре-
хранбена индустрија: 

Сава Веселинов, секретар на Општото здруже-
ние за земјоделство и прехранбена индустрија на 
Југославија. 

6) од страна на извршните совети на собранијата 
на републиките и извршните совети на собранијата 
на автономните покраини, како нивни претставници, 
и тоа: ѕ 

1) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Босна и'Херцеговина: 

Драган Блажевиќ, член на Извршниот совет и 
републички секретар за земјоделство и шумарство; 

2) Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија: 

Христо Христоманов, член на Извршниот совет 
и републички секретар за земјоделство и шумарство; 

3) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Словенија: 

Иво Маренк, член на Извршниот совет и репуб-
лички секретар за земјоделство, шумарство и ис-
храна", 

4) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Србија: 
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Слободан Миливоевиќ, член на Извршниот совет 
и републички секретар за земјоделство, шумарство 
и водостопанство; 

5) Извршниот совет на Саборот на Социјалис-
тичка Република Хрватска: 

Маријан Стрбашиќ, член на Извршниот совет 
и републички секретар за земјоделство, прехранбена 
индустрија и шумарство; 

6) Извршниот совет па Собранието на Социјалис-
тичка Република Црна Гора: 

Милан" Шановиќ, член на Извршниот совет и 
републички секретар за земјоделство и шумарство; 

7) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводин^: 

Сава Вујков, член на Извршниот совет и покра-
ински секретар за земјоделство, прехранбена индус-
трија и шумарство; 

8) Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Косово: 

Драган Влаиќ, член на Извршниот совет и по-
краински секретар за земјоделство, шумарство и во-
достопанство. 

2. Ова решение се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 5323/1 
10 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Милован Зидар, е. р" 

783. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РАДИО-

КОМУНИКАЦИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенс-

киот стандард за радиокомуникации, што ги има 
следниот назив и ознака: 

Радиокомуникации. Радиофрек-
венциски опсези и канали на радио-
приемници и телевизиски приемници 
за прием на радиодифузни емисии — JUS N.NG.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е составен дел од овој правилник, а се обја-
вува во посебно издание на Сојузниот завод за 
стандардизаци ј а. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој пра-

вилник е задолжителен во целост, а ќе се применува 
почнувајќи од 20 октомври 1978 година. 

Член 4 
Со денот на почетокот на применувањето на ју-

гословенскиот стандард од член 1 на овој правилник 
престанува да важи Решението за југословенскиот 
стандард за радиокомуникации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/74). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 15-14370/1 
31 август 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

784. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАД-
СКИ И ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ И НИВНИ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, МОТОРИ И ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за градски и приградски автобуси и нив-
ни резервни делови, мотори и опрема, со тоа што 
производителските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, за градски и при-
градски автобуси да ги зголемат во просек до 6%, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спо-
годбата, а за нивни резервни делови, мотори и оп-
рема — најмногу до 7°/о. 

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. 3048 од 15 Септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ — Ма-
рибор, „ФАП—ФАМОС" — Белград и „Икарус" 
— Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
купувачи-потрошувачи. потписници на Спогод-
бата. 

785. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 23/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦИН И ЗА КАМИ-
ОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, МЕЃУГРАДСКИ И 
ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ, ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 
СО НОСИВОСТ ДО 12 ТОНИ И ДАМПЕРИ И НИВ-

НИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, МОТОРИ И ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 29 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за камиони, специјални возила, меѓу-
градски и приградски автобуси, приклучни возила 
со носивост до 12 тони и дампери и нивни резервни 
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делова, мотори и опрема, со тоа што производител-
еките организации на здружен труд да можат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
Продажбата, за камиони, специјални возила, меѓу-
градски и приградски овтабуси, приклучни возила со 
носивост до 12 топи и дампсри да гп зголемат во 
просек до в°/ о, а според Ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата, а за нивни резервни делови, мо-
тори и опрема — најмногу до 7%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2847 од 15 септември 
197Р година. 

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

Претставници на производителите: ТАМ —* Ма-
рибор. „ФАН—ФАМОС" — Белград, Заводи „Цр-
вена застава" — Крагуевац, „Икарус" — Земун,-
И МВ — Ново Место, „Змај" — Земун, „ИТ АС" - -
Кочев је, УТВА — Панчево, Гоша — Смедеревска 
ПалаПка и „Технострој" — Љутомер. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 65 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

786. 

Врз основа на член 22 од Законот за оиш;.-ј зо-
на контрола на цените (..Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците ка потрошувачите склучуваат 

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

ВОДИ НА ПОГРЕБНА ОПРЕМА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 јуни 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за про-
мена на затечените цепи за производи на по-
гребна опрема, со тоа што производителите 
организации на здружен труд ги задржуваат 
своите продажни цени на постојното ниво, а вршат 
усогласување заради преминување-на малопродаж-
ни цсхш, при условите на продажбата што се наведе-
ни во спогодбата, а според цеповниците што се сос-
тавен дел па Спогодбата. 

2. Цените од ценовниците важат како цени во 
продажбата на мало, без данокот на промет. Во тие 
цели се вклучени трошоците на прометот на стоки-
те и тоа во малопродажната цена до 22% за покри-
тие на трошоците во прометот на мало, како и до 11% 
за покритие на трошоците во прметот на големо, 
вклучувајќи ги и трошоците на амбалажата и па-
кувањето и другите услови на продажбата што се 
наведени во Спогодбата. 

3. 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. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3788 од 13 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: 10 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 

'купузачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

787. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-
АНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА 
КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИВО-СПО ЈНИЦИ, ФАЗОН-

СКИ ПАРЧИЊА И САЛОНИТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 март 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани цевки, фазонски делови, 
прибор за канализација, жибо-спојници, фазонски 
парчиња и салонит, со тоа што производителот :те 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 19%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2324 од 13 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Београд", 
ливница санитарног и емајлираног и сивог ли-
ва — Белград, Љеваоница и творница арматура 
— Вараждин, Индустриски комбинат „Туча" — 
Туча, ИМП — Иванчна Горица, „Томо Винко-
в и ћ — Бј^ловар, „Далит" — Дарувар; Метал-
ски заводи „Тито" — Скопје и Жељезара 
„Илијаш" — Илијаш. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

788. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците па потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА ИА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СИН-
ТЕТИЧКО ПОЛИАКРИЛНО ВЛАКНО „МАЛОН" 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 18 јули 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за синтетичко полиакрилно влакно „Ма-
лон", со тоа што производителската организација на 
здружен труд да може своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголеми до 5.6%, така што највисоките продажни 
цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) штапел, суров 41,50 
2) ленти, сурови 43,55 
3) топе, суров 52,50 
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Ако производите од став 1 на оваа точка се бо-
јосуваат, врз цената утврдена во ТОЈ став се дода-
ваат трошоците за бојосувањето, и тоа за: 

.Дин/kg 
а) светли нијанси 8 
б) средни нијанси 11 
в) темни нијанси 14 

2. Учесниците на оваа сиот ол оа се обврзуваат де-
ка производите од точца 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 за-
вод за цени, со решение бр. 4346 од 14 септември 
1978 година. 

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

Претставник на производителот г „Охис" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
кулувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

789. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште- . 
ствена контрола* на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗ-
НИ, ШАМОТИИ И СИЛИНА ОГНООТПОРНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 јуни 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за базни, шамотни и силика огно-
отпорни производи, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови , на 
продажбата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) базни огноотпорни производи до 8,3°/о 
2) шамотни и силика огноотпорни 

производи до 6,3*70 
2. Учесниците на овSfa спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени бо спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3837 од 14 септември 
1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Магнохром" 
— Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац, „Силина" 
— Гостивар, „Кремен" — Ново Место, „Термит" 
— Домжале и „Загорка" — Бедекбвчина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ватростална" — Зеница и Жељезара „Борис 
Кидрич" — Никшиќ. 

790. 

Врз основа на ч.тен 22 0Д Законот за опште-
ствена контрола ка ценете (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/12 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА ГО-
ЛЕМИ СТАБИЛНИ И ПОДВИЖНИ КОМПРЕСО-

РИ И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 24 мај 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за големи стабилни и подвижни 
компресори и нивни резервни делови, со тоа што 
производител ските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени за наве-
дените производи, при постојните услови на про-
дажбата, да ги зголемат до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3211 од 8 септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Енергоин-
вест" — Сараево, „Трудбеник" — Добој и „Фа-
грам" — Смедерево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

791, 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕ-
АНИ СПОЈНИЦИ-ФИТИНЗИ (ЦРНИ И ПОЦИН-

КУВАНИ) 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 28 март 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани спојници-фитинзи (црни 
и повикувани), со тоа што производителските ор-
ганизации на Здружен труд да можат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги'зголемат до 3%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2323 од 13ч септември 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: „Титан" — 
Камник, „Ливница жељеза и темпера — Ки-
кинда, „Победа" Нови Сад, ООУР — Рума. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 
куиувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 
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792. 

Врз основа на член 72 став 2 во врска со член 79 
став 1 од Законот за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/74 и 5/78), Комисијата за из-
бор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ објавува 

Р Е 3 У Л Т А Т 
НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕ-
ГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР ЦРНА ГОРА 

I. Изборот е одржан од 5 до 14 јули 1978 година 
бо сите собранија на општините на територијата на 
СР Црна Гора. На седниците на собранијата на оп-
штините присуствувале вкупно 1245 делегати. 

Кандидатот од Листата ,на кандидатите, објавена 
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78, 

Антон Костовиќ — добил вкупно 1235 гласови. 
Неважечки гласачки ливчиња имало 10. 
II, Републичката изборна комисија на СР Црна 

Гора на седницата од 20 јули 1978 година, утврди де-
ка, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за де-
легат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е 
избран 

Антон Крстовиќ, роден 1932 година, ВК работник, 
Хрват, член на делегацијата на ОК на ССРН Тиват. 

Број 184 
14 септември 1978 година 

Белград 

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

Секретар ' Претседател 
на Комисијата, на Комисијата, 

Властимир Живковиќ, е. р. Божидар Брајовић, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за мет-
ролошките услови за стаклени мерила на зафат-
нина од 5 до 200 cm3 (ML) за мерење на колонска 
вода и парфимериски производи, објавен во „Служ-
бен лист ла СФРЈ", бр. 11/78, се поткрале долунаве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УС-
ЛОВИ ЗА СТАКЛЕНИ МЕРИЛА НА ЗАФАТНИНА 
ОД 5 ДО 200 cm- (ML) ЗА МЕРЕЊЕ НА КОЛОНСКА 

ВОДА И ПАРФИМЕРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

Во називот на правилникот наместо зборовите: 
„од 5 до 200 cm3 (ML)" треба да стои: „од 5 до 500 cm3 

(ml)". 
Во член 1 наместо бројот: „200" треба да стои: 

„500". 
Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, 

Белград, 1 септември 1978 година. 

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

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ДАНСКА И ЗА НА-
ЗИ \ЧУБАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО ДАНСКА 

I 

Се отповикува 
Стана ТомашевићАрнесен од должноста на из-

вореден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка .Федеративна Република Југославија во Крал-
ството Данска. 

II 

Се назначува 
Светозар Старчеви^ началник на управа во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Крал-
ството Данска. 

I I I 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 11 
1 септември 1978 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јорип Броз Тито, е. р. 
I, I т I I I • 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се одликува: 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и четириесет и петгодишнината на револуционерната 
работа, а за извонреден придонес кон сестрано™ 
развивање на југословенско-ромаиекото пријателст-
во и најтесна добрососедска соработка, како и за 
заслуги во развивањето на рамноправни меѓународ-
ни односи 
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СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Nicolae Ceausescu, генерален секретар на Роман-
ската комунистичка партија и Претседател на Со-
цијалистичка Република Романија. 

Бр. 16 
25 јануари 1Ѕ78 година 

Белград 

Претседател, 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С А П К о с о в о 

— по повод на трие сетгодишнин ата на работа-
та, а за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Градежно-индустриски комбинат „Рамиз Сади-
ку" — Приштина; , 

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

Денисенко Фјодора Никола;" 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бајрами Садрија Садик, Чолић Спасоје Петар, 
Орана Ибрахима Вехби ја; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ахмети Имера Зумбер, Јовановић Богдана Бо-
рисав, Јовановић Аврама Вукота, Љубисавље?ић 
ЈБ?босава Станојко, Спасић Митра Богољуб, Зајми 
Меххмета Бедри; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вујић Ајруша Берсим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аритоновић Живојина Велимир, Аслани Реџепа 
Кемал*, Бајчиновци Јакупа Алија, Бајгора Хисена 
Авдула, Бајрами Санта Осман. Барбатовци Нуре-
дина Рамадан, Бериша Арифа Фаик. Бојовић Буди-
мира Милорад, Божовић Марка Александар. Буњаку 
Јашар Ариф, Цвејић Мирка Радован, Цветковић 
Драгољуба Жарко; 

Демоли Ајриза Захир, Димитријевић Луке 
Станко, Динарама- Али Чемајљ, Добрдоли Рушита 
Раиф Драгуша Исмета Ашим, Дурмиши Мурата 
Фериз, Ђиновић Луке Сречко, Ђорђевић Спасоја 
Љубинко, Ђуровић Николе Роса, Фејзулахи Мустафе 
Зија, Филиповић-Ивановић Милана Лепосава. Гаши 
Земела Дервиш, Гаши Шабана Мусли, Гаши Бахтир 
Рахман, Глигоријевић-Витковић Саве Светлана, 
Глогу Незира Ајет, Граница Хајдара Јахир, Хајризи 
Сељмана Хусеин, Хазири Емина Авдула, Хусеин 
Зенел Решат, Хоџа Шабана Нимон, Исмаиљи Садика 
Имер. Јашари Мустафе' Мемет, Казагић Хасана 
Исмаил, Казагић Мустафе Решад, Ликај Суље Му-
стафа , Луковић Драгомира Радован, Матаровић 
Рамадана Реџеп, Милутиновић Љубомира Цветко, 
Мурганић Илије Миливоје, Мустафа Рахмана Ше-
риф, Нишевци Демира Ремзи, Поповић Михајла 
Драгослав, Пуљај Исена Амет, Пуљај Ризана Рушен, 
Рача Иљаза Хазир, Радаљ Ивана Анте, Ристић 
Милана Радомир , Садику Салије Фаик, Сејдија 
Шабана Саит. Сел мани Амета Јонуз, Синадоли 
Ахмета Мухарем. Статовци Емина Бахтир, Стева-
новић Антонија Стеван. Стојановић Стојана Илија, 
Стојановић Здравка Младен. Шаћири Ибраима 
Атвуга, Шаља Реџепа Муртеза, Шћекић Томе Ву-
косав, Шуловић Јована Драгиња, Тахири Рахима 
Шабан, Закић Драгутина Чедомир, Живковић Ни-
коле Радосав. 

Бр. 19 
3 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 327 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д С Р Б о с на и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна раб(*га, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земјата, 
како и за придонес на политиката на мирољубивата 
соработка и при јате летате односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
дру ги земји j 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Грабчановић Ибрахима Хасан; 

Од СР М а к е д о н и ј а 

— за истакнати заслуги во исклучувањето и 
развивањето на македонскиот јазик и за придонес 
на ширењето на културата во Републиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисир-
ков" Скопје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Китанова-Илиева Марко Таска; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ. СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цветковић Александра Саво, Пановски Никола 
Петар, Поповски Харалампие Панде; 

Од СР С л о в е н и ј а 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Цвар Ивана Руди; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арсић-Пекленик АвгушТина Марија; 

Од С Р С р б и ј а 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ђорђевић-Шумановић Свете Криста, Косовац 
Будислав Војислав. 

Бр 22 
7 март 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

776. Одлука за дополнение на Одлуката за ос-
лободување од плаќање на данок на про-
мет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од 
посебно значење за народите и народнос-
тите на Југославија — — — — — — 2173 

777. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Ероса" — — 2173 

773. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „International Herald 
Tribüne" — — — — _ __ _ _ 2173 

779. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die Welt" — — 2174 

780. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Münchner Merkur" 2174 

781. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот ,Bild" — — — — 2174 

782. Решение за утврдување на составот на 
Сојузниот комитет за земјоделство — — 2174 

783. Правилник за Југословенскиот стандард 
за радиокомуникации — — — — — 2175 

784. Спогодба за промена на затечените цени 
за градски и приградски автобуси и нив-
ни резервни делови, мотори и опрема — 2175 

785. Спогодба за промена на затечените цени 
за камиони, специјални возила, меѓуград-
ски и приградски автобуси, приклучни во-
зила со носивост до 12 тони и дампери и 
нивни резервни делови, мотори и опрема 2175 

736. Спогодба за промена на затечените цени 
за производи на погребна опрема — — 2176 

787. Сиотодба за промена на затечените цени 
за леани цевки, фазонски делови, прибор 
за канализација, жибо-спојници. фазонски 
парчиња и салонит — — — — — — 2176 

788. Спогодба за промена на затечените цени за 
синтетичко полиакрилно влакно „Малон" 2176 

789. Спогодба за промена на затечените цени 
за базни, шамотни и силика огноотпорни 
производи — — — — — — — — 2177 

790. Спогодба за промена на затечените цени 
за големи стабилни и подвижни компре-
сори и нивни резервни делови — — — 2177 

791. Спогодба за промена на затечените цепи 
за леани спојници-фитинзи (црни и по-
цинкувани) — — — — — — — — 2177 

792. Резултат на дополнителниот избор за еден 
делегат во Сојузниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија од СР Црна Гора — — 2178 

Исправка на Правилникот за метролош-
ките услови за стаклени мерила на зафат-
нина од 5 до 200 cm3 (ML) за мерење на 
колонска вода и парфимериски производи 2178 

Укази — — — — — — — — — — — 2178 
Одликувања — — — — — — — — — 2178. 


