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364. 
Врз основа на член 26 став 3 и член 27 став 

9 од Законот за прометот на стоки и услуги со ст-
ранство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), 
врз основа на согласноста на надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВ-
НИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО РАМ-
КИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЃУНАРОДНИ САЕМ-
СКИ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО 1980 ГОДИ-

НА 

1. За стоките што се увезуваат во рамките на 
определени меѓународни саемски компензациони 
работи, утврдени во смисла на тон. 3 и 4 од Одлука-
та за извозот и увозот на стоки во рамките на опре-
делени меѓународни саемски компензациони рабо-
ти („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/77), а за кои е 
пропишано дека се увезуваат врз основа на стоко-
вен контингент, односно девизен контингент, сто-
ковните контингенти односно девизните континген-
ти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија по претходно прибавено мислење од 
Сојузниот секретаријат за пазар и општи .стопан-
ски работи и од соодветните општи здруженија. 

2. Распределба на стоковните контингенти, од-
носно на девизните контингенти од точка 1 на оваа 
одлука вршат организациите на здружен труд што 
се регистрирани за извршување на работи на над-
ворешнотрговскиот промет, со самоуправна спогод-
ба во рамките на стопанските комори на републи-
ките, односно На стопанските комори на автономни-
те покраини, а врз основа на критериумите што тие 
комори заеднички ќе ги утврдат. 

Распределбата на стоковните контингенти, од-
носно на девизните контингенти од став 1 на оваа 
точка ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на 
утврдувањето на тие контингенти. 

3. Ако организациите на здружен труд не склу-
чат самоуправна спогодба од точка 2 на оваа одлука 
во рокот од таа точка, распределба на стоковниот 
контингент односно на девизниот контингент во на-
тамошен рок од 20 дена ќе изврши надлежниот ор-
ган на републичката, односно надлежниот орган на 
автономната покраина. 

4. За извршената распределба на стоковните 
контингенти, односно на девизните контингенти, 
според точка 2, односно точка 3 на оваа одлука, сто-
панските комори на републиките, односно Стопан-
ските комори на автономните покраини или над-
лежниот орган на републиката, односно надлежни-
от орган ма автономната покраина, ќе ги известат на-
родните банки на републиките, односно народните 
банки на автономните покраини и Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија во рок од 10 дена 
од денот на извршувањето на распределбата. 

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

Е. п. бр. 148 
10 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

365. 
Врз основа на член 26 став 3 и член 27 став 9 

од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), 
врз основа на согласноста од надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, односно 
ЗА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ОТКУП НА 

САЕМСКИ ЕКСПОНАТИ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија/ по претходно прибавено мислење од Заед-
ницата на здружен труд за меѓусебна планска и де-
ловна соработка на југословенските саеми и од соо-
дветното општо здружение, во рамките на проекци-
јата на материјалниот биланс, ги утврдува количи-
ните, односно вредностите (стоковни контингенти, од-
носно девизни контингенти) до кои во 1980 година 
можат да се откупуваат стоки што како експонати 
странски фирми ги излагаат на меѓународни саем-
ски приредби во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува 
на сите стоки за кои е пропишано дека се увезуваат 
врз основа на стоковен контингент односио девизен 
контингент. 

2. Стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, ке може да биде поголем од 5°/о од вреднос-
та, односно од количината на предвидениот увоз 
на односните стоки од точка 1 на Одлуката за усло-
вите, мерилата и начинот на утврдување и распре-
делба на стоковните контингенти, односно девизни-
те контингенти за увоз на стоки во 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 8/80). 

3. Распределба на стоковниот контингент, однос-
но девизниот контингент од точка 1 на оваа одлука 
вршат организациите на здружен труд регистрира-
ни за организирање на меѓународни саеми, врз ос-
нова на самоуправна спогодба што ќе ја склучат во 
рамките на Заедницата на здружен труд за меѓу-
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себна планска и деловна соработка на југословен-
ските саеми, во рок од 60 дена од денот на утврду-
вањето на стоковниот контингент, односно девиз-
ниот контингент. 

Ако организациите на здружен труд регистри-
рани за организирање на меѓународни сасми, во ро-
кот од став 1 на оваа точка не извршат распределба 
на стоковните контингенти, односно на девизните 
контингеши од точка 1 на оваа одлука, распредел-
ба на тие контингенти ќе изврши во натамошниот 
рок од 20 дена Сојузниот секретаријат за надворен^ 
ра трговија. 

4. Организациите на здружен труд регистрираг 
ци за организирање на меѓународни саеми и орга-
низациите на здружен труд — крајни корисници, со 
самоуправна спогодба вршат распределба на* сто*-
ковните контингенти, односно на девизните контин-
генти на сите организации на здружен труд — крај -
ни корисници, сразмерно на учеството на републи-
ките, односно на автономните покраини во увозот 
на опрема утврден во проекциите на платнобиланс-
ните позиции на републиките и во проекциите на 
платноби лане пите, позиции на автономните покраи-
ни. 

Ако организациите на здружен труд — крајни 
корисници од територијата на одделна република, од* 
носно автономна покраина не поднесат барања за 
распределба на стоковниот контингент, односно на 
девизниот контингент до рокот утврден со самоуп-
равната спогодба, односно ако самоуправната спо-
годба од став 1 на оваа точка не се склучи, распре-
делба на стоковниот контингент односно на девиз-
ниот контингент ќе изврши организацијата на здру-
жен труд регистрирана за организирање на меѓу-
народни саеми. 

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

Е. л. бр. 149 
10 април 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Иконић, е. р. 

366. 

Врз основа на точка 15 од Одлуката за услови-
те, мерилата и начинот на утврдување и распредел-
ба на стоковните контингенти, односно девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1880 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/80), сојузниот секретар за 
надворешна трговија издава " | 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШ-
ТАЈ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕН-
ТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО гш ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните континген-
ти, односно девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1980 година, во смисла на точка 6 од Одлуката 
за условите, мерилата и начинот на утврдувале и 
распределба на стоковните контингенти, односно 
девизните контингенти за увоз на стоки во 1980 го-
дина (во натамошниот текст: Одлуката), заедницата! 
за меѓусебна планска и деловна соработка, односно 
соодветното општо здружение што ја дало иниција-
тивата за склучување на самоуправна спогодба 
предвидена во точка 1 на Одлуката, врз основа на 

податоците на организациите на здружен труд, му до-
доставува на Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија извештај кој ги содржи: 

1) причините поради кои не е склучена таа са-
моуправна спогодба и податоците за оствареното 
производство и потрошувачка во 1979 година; 

2) податоците за остварениот обем на увозот во 
1979 година и за планираниот обем на производ-
ството и потрошувачката за 1980 година на произво-
ди за кои не е склучена самоуправна спогодба; 

3) податоците за извозот што го оствариле од-
носните организации на здружен труд во 1979 го-
дина во земјите со кои плаќањето се врши во кон-
вертибр1лни девизи. 

По еден примерок на извештајот од став 1 на 
оваа точка заедницата за меѓусебна планска и де-
ловна соработка, односно соодветното општо здру-
жение. им доставува и на Сојузниот секретаријат за 
пазар и општи стопански работи и на надлежниот 
сојузен орган на управата. 

2. Заради одобрување на дополнителен стоковен 
контингент, односно дополнителен девизен контин-
гент, во смисла на точка 8 од Одлуката, организаци-
јата на здружен труд му доставува на Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија барање кон кое 
ја прилага следната документација: 

1) потврда од овластената банка за девизниот 
прилив што организацијата на здружен труд го ос-
тварила со извоз на стоки од сопствено производ-
ство во 1979 година во земјите со кои плаќањето се 
врши во конвертибилни девизи; 

2) писмена обврска на организацијата на здру-
жен труд за обемот на девизниот прилив што ќе го 
оствари со извоз на сопствени производи во 1980 го-
дина во земјите со кои плаќањето се врши во кон-
вертибилни девизи; 

3) преглед на извозот на стоки од сопствено 
производство што е извршен во 1979 година, како и 
преглед на извозот на сопствени производи што ќе 
се изврши во 1980 година, прикажани по видови, 
количини и вредности; 

4) податоци за утврдениот стоковен контингент, 
односно девизен контингент за 1980 година според 
одредбите на точ. 1 и 12 од Одлуката. 

Еден примерок на барањето од став 1 на оваа 
точка, организацијата на здружен труд им доставу-
ва и на Сојузниот секретаријат за пазар и општи 
стопански работи, на заедницата за меѓусебна план-
ска и деловна соработка, односно на соодветното 
општо здружение. 

3. Заради спроведување на одредбите од точка 
8 на Одлуката, организацијата на здружен труд на 
која во смисла на таа точка и е утврден дополни-
телен ^стоковен контингент, односно дополни-
телен девизен контингент, е должна до 31 јануари 
1981 година да им поднесе на надлежната народна 
банка на републиката, односно на автономната по-
краина и на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија потврда од овластената банка за девизниот; 
прилив што го остварила во 1980 година. 

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

П. бр. 19001 
7 април 1980 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 
Метод Ротар, е. р. . 



Петок, 18 април 1980 С л у ж б е н л и с т н а сфр^ Број 19 — Страна 767 

367. 

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 се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот „Die welt", број 69 од 21 
март 1980 година, што излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/865 
31 март 1980 година 

Белград 
Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

368. 

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 се-
кретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Panorama", број 727 од 24 
март 1930 година, што излегува на италијански ја-
зик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12-/532 
31 март 1980 година 

Белград 

Заменик-сојузен- секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

369. 
Врз основа на член 3 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 26/78 и 1/80), претседателот на Сојузниот коми-
тет за законодавство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ШТО СЕ ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗ-

НИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Во Решението за утврдување на лицата што 
се делегирани во Сојузниот комитет за законодав-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/79) во точка 
1, во одделот под а) одредбата под 5 се менува и 
гласи: 

„5) од Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија — Властимир Дакиќ, началник на Одде-
лението за правни работи во Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија." 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 671 
7 април 1980 година 

Белград 

Претседател 
наѓ Сојузниот комитет за 

законодавство, 
д-р Александар Фира, с р. 

370. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ АПАРАТИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословен-

ски стандарди за електрични апарати за домаќин-
ство што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Составни делови на апаратите 
за домаќинство и за слични цели. Ис-
питување на херметички затворени 
мотори на компресори при укочен ро-
тор — — — — — — — — j u s N.M1. 911 

2) Составни делови на апаратите 
за домаќинство и за слични цели. Ис-
питување на мотори на вентилатори 
при укочен мотор за ладењето на 
кондензатори — — _ _ _ _ — — j u s N.M1.912 

3) Барања за безбедност. Фри-
жидери и замрзнувач!! на храна. По-
себни технички услови и испитувања JUS N.M2.100 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој 

правилник се составен дел на овој правилник, а се 
објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод 
за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1* на овој 

правилник се задолжителни во целост, а ќе се при-
менуваат на електрични апарати за дамаќинство 
што ќе се произведат, односно увезат од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

девет месеци од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 31-4320/1 
10 март 1980 година 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод зѕГ стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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371. 
Врз основа на чл. 55, 56 и 60 од Законот за стан-

дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЈУТАТА 

1. На задолжително атестирање подлежи јуте-
ното влакно од видот CORHORUS, во форма на се-
чени (средени) или заплеткани влакна, без оглед на 
начинот на добивањето, видот, квалитетот и потек-
лото, наменето за индустриска преработка (во ната-
мошниот текст: јута). 

2. На испитување подлежат следните к ^ г х т е -
ристики на квалитетот на јутата: 

1) видот и класата; 
2) должината на влакната; 
3) бојата; 

4) сјајот; 
5) финоста на влакната; 
6) јачината на кинењето; 
7) деливоста на влакната во снопот; 
8) сечењето; 
9) содржината на туѓи примеси и остатоци од 

кората; 
10) содржината на влагата; ^ 
11) трговската маса. 
Пред испитувањето на пропишаните карактери-

стики на квалитетот мора да се утврди бруто-масата 
на секој денк јута која се испорачува. 

3. Карактеристиките на квалитетот на јутата 
што подлежат на испитување се утврдени со југо-
словенските стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS F.B1 032 — 
Јута. Јутени влакна. Општи услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS F.A0.O12 — 
Текстилни влакна, називи и дефиниции. 

Карактеристиките на квалитетните класи на ју-
тата се дадени во следната тбела: 

Класа/Карак- А В С D Е 
теристика (катинг) 

Должина на Мин. 180 cm, Мин. 180 cm, Мин. 150 cm, Мин. 100 cm, Под 100 cm 
влакното , уедначена око- уедначена око- уедначена око- уедначена 

лу средната вре- лу средната вре- лу средната вре-
дност на дол- дност на дол- дност на дол-
жината. Коефи- жината жената 

•циент на вари-
ј а н т а т а на дол-
жината 10°/о. 

Боја Уедначен тон Незначително Слабо нијанси- Мешање на не- Мешање на не-
на бојата отстапување од рање, кое се гј. колку бои колку бои 

основната боја да на самата 
рачка 

Сјај Изразен висок Доста добар Просечен сјај Слаб сјај Различен 
сјај сјај 

Финост Најфина Фина Добра Неопределена Неопределена 

Јачина на кине- Јако отпорна Отпорни на ки- Просечно отпор- Различно отпор- Различно отпор-
њето на снопот на кинење нење на на кинење на на кинење на на кинење 
на влакната 

Деливост на Многу добро де- Добро делива Слепени влак- Значителен број Различна 
влакната во лива на на делот на слепени вла-
снопот спрема коренот кна 

Сечење Влакна без твр- Влакна без твр- Мах. до 30 cm Тврдиот и ко-
ди коренести ди коренес ги тврди корене- ренест крај, се 
краеви краеви, незна- с т краеви, до- сече 

чително заоста- биени со ниско 
нуваат зад А сечење на рач-
класа ката (јута) 

Содржина на ту- Max. 2°/о Max. 3Vo Max. 4% Max. 5°/о Max. 10°/о 
ѓи примеси и ос-
татоци од корава 

Содржина на 16Vt 16V» 16Vo 16Vo 16°/о 
влага — тргов-
ски додаток* 

Оштетувања Не се дозволу- Не се дозволу- Не се дозволу- Не се дозволу- Не се дозволу-
(механички, хе- ваат ваат ваат ваат ваат 
миски) 

•) Се признава „ за пресметка при фак туркањето. 
Лутата во испораката не смее да содржи повеќе од 18% вкупна влага. 
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4. Испитувањето на карактеристиките на ква-
литетот на јутата определени во точка 2 на оваа 
наредба се врши на начинот определен со југосло-
венскиот стандард JUS F.S2.501 — Испитување на 
текстилот. Квантитативна и квалитативна контрола 
на јутата и кенафот. 

5. Земањето на извадоци за испитување на про-
пишаните карактеристики на јутата се врши на 
начинот определен со југословенскиот стандард 
JUS F.S2.501 — Испитување на текстилот. Кванти-
тативна и квалитативна контрола на јутата и кена-
фот, точка 3 — Издвојување на извадоци и епрувети. 

6. За јутата, за која со испитувањето ќе се утвр-
ди дека ги исполнува пропишаните услови, органи-
зацијата овластена за атестирање издава атест, кон 
кој се прилага еден примерок од извештајот за ис-
питувањето, со резултатите од испитувањето на ју-
тата. 

7. Атестот и извештајот за испитувањето се из-
даваат на образец што го издава Сојузниот завод за 
стан дардизациј а. 

8. Извештајот за испитувањето на ју тата ги 
содржи податоците за: 

1) испораката (називот на производот, произво-
дителот, испорачувачот, односно увозникот, земјата 
на потеклото); 

2) прописите според кои се вршени испитувања; 
3) резултатите од испитувањето; 
4) бројот на издадениот атест; 
5) местото и датумот на извештајот за испиту-

вањето. 
Заглавјето на извештајот за испитувањето ги 

содржи фирмата односно називот и седиштето на 
организацијата овластена за атестирање, како и 
бројот на решението за овластување и датумот на 
издавањето на решението. 

Извештајот за испитувањето мора да биде за-
верен со потпис од овластениот работник на органи-
зацијата овластена за атестирање и со нејзин печат. 

9. Ју тата, за која е издаден атест, производите-
лот, односно увозникот ја означува со атестен знак. 

Означувањето со атестен знак се врши на ден-
о в и т е јута со жиг, со налепница или етикета, при 
што големината „В" од точка 5 на Наредбата за из-
гледот и употребата на атестниот знак изнесува 
125 mm ако знакот се нанесува со налепница и 
15 mm ако знакот се нанесува со жиг или етикета. 

10. За атестирање на јутата може да се овласти 
организација на здружен труд, која во поглед на 
опременоста и стручните квалификации на кадрите 
ги исполнува следните услови, и тоа: 

1) да има сушилница со температура од 105°С и 
автоматска регулација, вага со точноста на мерење-
то 0,01 gr, двометар и друг потребен лабораториски 
прибор; 

2) да има уред за создавање на стандардна атмо-
сфера според југословенскиот стандард JUS F.S0.100 
во просторијата во која се врши испитување; 

3) на работите на атестирањето да може да рас-
пореди работници кои ги имаат следните стручни 
квалификации, и тоа: 

а) ако е во прашање работник кој раководи со 
испитување на јутата — соодветна висока или виша 
стручна подготовка со најмалку две години работно 
искуство; 

6) ако се во прашање стручни работници — со-
одветна виша подготовка со најмалку три години 
работно искуство на работите на мострирање или 
соодветна средна подготовка со најмалку три годи-
ни работно искуство врз работите на лабораториско 
испитување на ју тата; 

в) ако е во прашање класер — текстилен тех-
ничар или високо квалификуван работник со нај -
малку 10 години работно искуство врз работите во 
подготовка на јутата. 

11. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање во 
рок од 20 дена сметајќи од денот кога лотот е под-
г о т в е н за атестирање. 

12. Со денот на влегувањето во оила на оваа на-
редба престанува да важи одредбата од Наредбата 
за текстилните производи од увоз што во прометот 
мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/78), доколку се 
однесуваат на јутата. 

13. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1981 година. 

Бр. 5935 
2 април 1980 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

372. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) во врска со 
одредбите од редниот број 10 на одделот Статистика 
на угостителството и туризмот од Програмата на 
статистичките истражувања од интерес за целата 
земја за периодот од 1978 до 1982 година, која е со-
ставен дел на Одлуката, за утврдување на Програ-
мата на статистичките истражувања од интерес за 
целата земја за периодот од 1978 до 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), и со одредба-
та од точка 10 на одделот Статистика на угостител-
ството и туризмот, од Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за 1980 го-
дина, која е составен дел на Одлуката за утврдува-
ње на Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1980 година („Слуле-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/80), директорот на Сојуз-
ниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА СТРАНСКИТЕ 

ТУРИСТИ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Анкета за странските туристи во 1980 година 
ќе се спроведе од 1 јуни до 30 септември 1980 годи-

• на. 
2. Со анкетата ќе се соберат податоци: за демо-

графските и економските карактеристики на стран-
ските туристи во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, за начинот и мотивите на нив-
ното доаѓање во Југославија, ^а должината на пре-
стојот, зачестеноста на доаѓањата, височината и 
структурата на нивните трошоци во Југославија, ка-
ко и забелешки и сугестии на странските туристи 
во поглед на угостителските и други услуги во Ју-
гославија. 

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата на 
Сојузниот завод за статистика на обрасци што ќе 
ги пропише тој завод. 

4. Во спроведувањето на анкетата од точка 1 
на ова решение учествуваат Сојузниот завод за ста-
тистика, републичките заводи за статистика, по-
краинските заводи за статистика и статистичките 
органи и служби во општините и градовите. 
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б. Податоците собрани со анкетата од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучиво за статистич-
ки цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"; 

Бр. 710-1528/1 
3 април 1980 година 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за статистика, 

Ибрахим Латифи^, е. р. 

373. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77), во врска со 
одредбата од редниот број 11 на одделот Статистика 
на угостителството и туризмот од Програмата на ста-
тистичките истражувања од интерес за целата зем-
ја за периодот од 1978 од 1982 година, која е соста-
вен дел на Одлуката за утврдување на Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за це-
лата земја за периодот од 1978 до 1982 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78), и со одредбата 
од точка 11 на одделот Статистика на угостителство-
то и туризмот, од Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за 1980 го-
дина, која е составен дел на Одлуката за утврдува-
ње на Програмата на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за 1980 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/80), директорот на Сојуз-
ниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА СТРАНСКИТЕ 

ИЗЛЕТНИЦИ ВО 1980 ГОДИНА 

1. Анкета за странските излетници во 1980 го-
дина ќе се спроведе во периодот од 1 јуни до 30 сеп-
тември 1980 година. 

2. Со анкетата од точка 1 ќе се соберат подато-
ци: за бројот на странски излетници и транзитни 
патници во Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, за мотивите и зачестеноста на нив-
ните Доаѓања во Југославија, за височината и струк-
турата на нивните трошоци во Југославија, како и 
Забелешки и сугестии на странските излетници и 
транзитни патници во поглед на угостителските и 
Други услуги во Југославија. 

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата на 
Сојузниот завод за статистика и на обрасци што ќе 
ги утврди тој завод. 

4. Во спроведувањето на анкетата од точка 1 
на ова решение учествуваат: Сојузниот завод за 
статистика, републичките заводи за статистика, по-
краинските заводи за статистика и статистичките 
органи и служби во општините и градовите. 

5. Податоците собрани со анкетата од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучиво за статистич-
ки цели. 

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 710-1529/1 
Ѕ април 1980 година ! ( 

Белград 

Директор на Сојузниот 
завод за статистика, 

Шџахжл Латшфиќ, е. р. 

374. 
» 

Врз основа на член 24 и член бб став 1 точка 
16 од Законот за Народната банка на Југославија 
и за единственото манетарно работење на народни-
те банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 
49/76), а во согласност со точка 2 од Одлуката за це-
лите и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИ-
КАТА НА ПОРАСТОТ НА ПЛАСМАНИТЕ НА 
БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУ-

НИ 1980 ГОДИНА 

1. Основните банки и здружените банки (вона-
тамашниот текст: банките) се должни да го усогла-
сат обемот на порастот на своите пласмани во пе-
риодот од 1 април до 30 јуни 1980 година така што 
тој пораст, сметајќи го и остварениот промет во пе-
риодот од јануари-март со состојба на 30 јуни 1980 
година ка ј секоја банка да не биде поголем од 10Vo 
во однос на состојбата на вкупните пласмани на 
банката според билансот на 31 декември 1979 годи-
на. 

Во рамките на дозволениот пораст на обемот на 
пласманите од став 1 на оваа точка, банките ќе ја 
усогласуваат дх^амиката на порастот на пласмани-
те, така што ТОЈ пораст со состојбата на секој ден 
во текот на периодот од 1 април до 30 јуни 1980 го-
дина, според книговодствената состојба на банката; 
да не преминува 10% во однос на состојбата -на вк-
упните пласмани на банката според билансот на 31 
декември 1979 година. 

Дозволениот пораст на пласманите утврден спо-
ред ст. 1 и 2 на оваа точка се намалува за секоја 
банка за износот на остварениот пораст во 1979 годи-
на над порастот пропишан со Одлуката за усогла-
сување на обемот и динамиката на порастот на 
пласманите на банките во 1979 година {„Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/79, 32/79, 48/79 и 61/79). 

2. Под вкупни пласмани на банката, во смисла 
на оваа одлука, се подразбираат сите краткорочни и 
долгорочни и други пласмани (освен кредитите и 
други побарувања по основ на односите меѓу бан-
ките) што банките им ги даваат на организациите 
на здружен труд и на други општествени правни ли-
ца, на граѓански правни лица и на граѓани, без оглед 
на изворите на средствата од кои тие кредити и 
пласмани се даваат. 

Од пласманите на банката, во смисла на одред-
бата од став 1 на оваа точка, се изземаат: 

1) пласманите од средствата на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини; 

2) пласманите за обнова и изградба на подрач-
јето иа стра дано од катастрофалниот земјотрес во 
Социјалистичка Република Црна Гора; 

3) пласманите што се Ершат во рамките на по-
себните и дополнителните мерки за поттикнување 
на побрзиот развој на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово; 

4) кредитите и други пласмани што банките ги 
даваат за станбена изградба. 

3. Банките можат меѓусебно да си го отстапу-
ваат неискористениот дел од порастот на пласмани-
те до обемот на можниот пораст утврден во точка 1 
на оваа одлука. Меѓусебно отстапување, односно 
примање на неискористениот дел на порастот на 
пласманите, во смисла на одредбата на овој став, 
банките можат да вршат најдоцна до рокот утврден 
за поднесување на извештајот. 
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За отстапениот, односно примениот дел на неис-
користениот пораст на пласманите, во смисла на 
став 1 од оваа точка, банката е должна да ја извес-
ти надлежната народна банка на републиката, од-
носно надлежната народна банка на автономната 
покраина, во рок кој не може да го премине рокот 
утврден во став 3 точка 4 од оваа одлука за доста-
вување на извештај до надлежната народна банка. 

4. Заради следење и контрола на спроведување-
то на оваа одлука, банките се должни на народната 
банка на републиката, односно на народната банка 
на автономната покраина, да им достават извештаи 
за остварениот пораст на нивните пласмани според 
билансот со состојба на 30 јуни 1980 година. 

Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини и доставуваат на 
Народната банка на Југославија збирни извештаи 
за состојбата на пласманите на банките на ниво на 
републиката, односно автономната покраина и по 
еден примерок на извештаите од став 1 на оваа точ-
ка примени од банките. 

Извештаите од ст. 1 и 2 на ова точка, банките ќе 
ги достават до народните банки на републиките и 
народните банки на автономните покраини, односно 
народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини до Народната банка на 
Југославија, според образецот што ќе го утврди 
Народната банка на Југославија, и во роковите ут-
врдени во точка 12 ст. 1 и 2 на Одлуката за начинот 
и роковите за доставување, за контролата и обра-
ботката на податоците за книговодствената состојба 
на сметките на банките и на другите финансиски 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/80). 

5. По исклучок од одредбите на точка 9 од Од-
луката за начинот на вршење контрола и обезбеду-
вање еднаква постапка во примената на мерките 
спрема банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ44, бр. 60/77 и 45/78), спрема 
банката, за која врз основа на нејзините извештаи 
и друга документација или со контрола ка ј банката 
е утврдено дека пласманите ги зголемила над обе-
мот утврден во согласност со точка 1 на оваа одлу-
ка, народната банка на републиката и народната 
банка на автономната покраина ќе преземе мерка 
за запирање на натамошното кредитирње и за ку-
пување на хартии од вредност. 

Мерката од став 1 на оваа точка трае 30 дена, 
сметајќи од денот на доставувањето на решението, 
и по изрекувањето на таа мерка банката не може 
да ги користи веќе одобрените средства од примар-
ната емисија ниту да поднесува нови барања за одо-
брување на тие средства за намените од чл. 19, 20 
и 32 на Законот за народната банка на Југославија 
и за единственото монетарно работање на народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини. 

Ако банката во рокот од став 2 на оваа точка не 
постапи по решението, односно не ги усогласи плас-
маните со оваа одлука, народната банка на репуб-
ликата, односно народната банка на автономната 
покраина ќе го продолжи траењето на изречената 
мерка од став 1 на оваа точка и ќе ги преземе сите 
други мерки од ст. 1 и 2 на точка 9 од Одлуката за 
начинот на вршење контрола и обезбедување ед-
наква постапка во примената на мерките спрема 
банките и другите финансиски организации, со тоа 
што по изрекувањето на мерката ограничување на 
обемот на пласманот се зема состојбата од послед-
ниот ден во месецот што му претходи на донесува-
њето на решението, но која не може да биде поголе-
ма од пропишаниот обем на порастот на пласманите. 

8. Во врска со точка 4 на оваа одлука, Народна-
та банка на Југославија ќе го утврди извештајниот 
образец за банките со потребното упатство. 

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

О, бр. 24 
10 април 1980 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернериге 
гувернер 

на Народната банка на Ју-
гославија, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

375. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

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

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

ЛЕЗНА РУДА И ЗА КОНЦЕТРАТИ НА РУДА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 декември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за железна руда и за концен-
т р а т на руда, со тоа што производителските органи-
заии на здружен труд да можат своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, да ги зголемат до 9,45%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2186 од 31 март 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: Рударско-
металушки комбинат Зеница, РО Рудник и же-
лезара „Вареш" — Вареш и РО Рудник железна 
руде „Љубија" — Приедор. 
Претставници на купуЕачите-потрошувачи: С Ж 
-Железара Јесенице — Јесенице, МК „Железа-
ра Сисак" РО Металуршко ваљаоничка произ-
водња — Сисак, РМК „Зеница" РО Железара 
Зеница — Зеница и Металуршки комбинат 
Смедерева — РО Железара у изградњи — Сме-
дерево. 

376. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИНЕ ЦЕНИ ЗА БЕЛО 

СУРОВО ЖЕЛЕЗО 

1. Претставниците на производителите и прети 
ставцицкте на потрошувачите на 28 декември 1978 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бело сурово железо, со тоа 
што производителските организации на здружен 
Труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
9,45°/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
декл 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. 1475 од 31 март 1980 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
бд денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ4 . 

Претставници на производителите: Металурш-
ки комбинат Смедерево — Смедерево — и Ру-
дарско-металуршки комбинат Зеница — Зеница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Рударско-металуршки комбинат Зеница-Зеница, 
Металуршки комбинат „Железара Сисак", РО 
Металуршко ваљаоничка производња произ-
водство — Сисак, СЗ — Железара Јесенице — 
Јесенице, СЖ — Железара Равне — Равне, СЖ 
—Железара Шторе — Шторе и Железара „Бо-
рис Кидрич" — Никшиќ. 

377. 
Брз основа на член 22 од Законот за општестве-

ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од За-
конот за основите на системот на цените и за оп-
штествената конрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПНЕВ-
МАТИКА (НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ГУМИ) 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 19 ноември 1979 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пневматика (надворешни и 
внатрешни гуми), со тоа што производителските ор-
ганизации на здружен труд можат своите затечени 
Продажни цени да ги зголемат во просек до 9,5% 
според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата, при постојните услови на продажбата, сог-
ласно со Одлуката за максимирање на учеството за 
покритие на трошоците на прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79). 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2941 од 11 април 1980 
година. 

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

Претставници на производителите: „ТИГАР" — 
ПИРОТ „САВА" — КРАЊ, „МИЛОЕ ЗАКИЌ" — 
КРУШЕВАЦ И „РЕКОРД" — РАКОВИЦА 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 33 
купувачи-потрошурачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за осло-
бодување од плаќате на посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на увезените 
стоки и за намалување на посебната такса на уве-
зените стоки — определени суровини, објавена во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/80, се поткрала 
до лу на водената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ПА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУ-
ВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА 
УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНАТА ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

— ОПРЕДЕЛЕНИ СУРОВИНИ 

Во точка 1 наместо зборовите: „сурови фосфа-
ти" од тар. број 31. ОЗ/Зв, треба да стојат зборовите: 
„фосфати на калциум, природни од тар. број 
25.10/la". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 10 април 
1980 година. 

По извршеното споредување со изворниот тек-
ст, утврдено е дека во Правилникот за југословен-
ските стандарди за методите за испитување на при-
роден и синтетички крио лит објавен во Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/80, дојде до подолу наведена-
та грешка, па се дава 

И е П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 

НА ПРИРОДЕН И СИНТЕТИЧКИ КРИОЛИТ 

Во член 3 по ознаката на југословенскиот стан-
дард: ,.JUS Н.В8.126" треба да се додаде по грешка 
изоставената ознака на југословенскиот стандард: 
„JUS Н.В8.127". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 
3 април 1980 година 

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

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју* 
гославија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА; 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА' 
УРУГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМАСАДОР НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГ-

ВАЈ 

I 

Се отповикува 
Борис Миловски од должноста извонреден и 

ополчомоштеп амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Р1сточна Репуб-
лика Уругвај 
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II 

Се назначува 
Џавид Емини, досегашен советник на сојузниот 

секретар за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Источна Репуб-
лика Уругвај. 

Ill 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
25 март 1980 година 

Белград 

По овластување од 
Претседателот на Републиката 

потпретседател на 
Претседателството 

на СФР Југославија, 
Лазар Колишевеки, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги и успеси достигнати во работам 
од значење за социјалистичката изградба на зем-ѕ 
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА! 
ЅВЕЗДА 

Амановић-Ђорђевић Драгољуба Ангелина, Деда 
Пј етри Ндоц, Фонда Хасана Мухарем, Гаши Велије 
Имер, Хамза Рамадан Бедри, Shukriu Shyquri Ahmet, 
Влаховић Перише Јелена; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО. СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић-Мировић Десимира Душанка, Бећири 
Ибрахима Бећир, Брахими Бајрама Ризах, Breznica 
Osmana Нуѕеп, Будић Илије Крунислав, Дидић 
Димитрије Костадин, Дурлевић Васе Миладин, 
"Бељиљи Бахрије, Гласа вику Зумера Бечир, Хајра-
дини Љатифа Адем, Јакшић Милосава Ћирко, ЈБу-
ми Демира Азиз, Љута Халима Џеват, Љута Халима 
Фахредин, Максимовић Константина Миодраг, 
Мехмет Гани Сејдиу, Мехмет Селима Тахир, 
Милосављевић Богољуба Светислав, Мухамед Абду-
рахман Енвер, Муса Рамадана Раим, Паљуши Суљ$ 
Саљи, Пецељ Душада Рајко, Перић Стевана Јован* 
Прекази Хасана Бећир, Ристић Алексе Оливера, 
Сефедин Дервиша Битићи, Стојановић Стоика Све-
тислав, Сулејмани Хусена Мустафа, V'idishiqi 
Bajrama Bektesh, Вујовић Милана Босиљка, Вука* 
нишовић Зарије Миодраг, Зуми Османа Схефки; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Јовановић Мира Милорад, Реџепај Черима 
Реџеп; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

О д САП К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Момчиловић Андона Мирче; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите 
народи и народности 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Abdullahu Sejdija Redep, Черкини Хајрулаха Му-« 
стафа, Daladaku Murteza Нуѕеп, Даути Алема Иса, 
Налити Иљаза Идриз, Хасани Мира на Исљам, 
Ibrahimi Ш а т а Beqiri, Немај ли Синана Имер, 
Јакуп Муртеза Хође, Јашари Халила Тефик, 
Кореница Мухарема Фарук, Пљаколи Исака Бехђет, 
Рамадан Аслан Лесковцу Станковић Драгутина 

. Богомир, Станојевић Мирослава Радован, Шабани 
Џевата Назми. Тмава Азиза Рамадан, Заседа Сефе-
дин Халит; 

О д САП В о ј в о д и н а 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Мркић Милана Богдан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мустеровић Драга Јованка, Радибратовић Дра-
гутин* Веселие; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ! 
ЗРАЦИ 

Богнар Пала Михаљ, Дрндарски Радована др 
Боривоје, Франциа Миклош Јожеф, Харангозо 
Михаља Михаљ, Кнежевић Драгана Душан, Лазић' 
Грује Бранка, Миланков Мирка Иван, Палов 
Михаила др Михаило, Свирчевић Лазара Живан, 
Шилић Мирка Василије; 
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— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ЕЕНЕЦ 

Бердал Андраша Иштван, Џакулин Димитрија 
Петар, Ђаковић Николе Ђорђе, Хорват Фрање 
'Јосип, Петковић Калмана Калман, Шато Шима 
Јанко, Шороња Душана Петар, Тадић-Јанковић 
Димитрија Ружа, Тонковић Карла Вецо, Звекић-
-Мишколци Иштвана Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсенијевић Драгомира Војислав, Бек Стевана 
Стеван, Ердељи Кароља Карољ, Глоговчан Жарка 
др Цветко, Карделис Томаша Андреј, Кончар Мила-
на Момчило, Михаљев Мита Иван, Миљковић Ивана 
Мојса, Пестелек Павле др Боривоје, Писарев Сто-
јана Милорад, Решћански Живојина Бошко, Сивић 
Ш и ј е Ђорђе, Сечујац Младена др Бранко, 

Та парички Јована Војислав, Турчан Јана Јан; 
— за заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бакић Милоша Мирослав, Чупић Рајка Љубомир, 
Граовац Стевана Никола, Грубор Недељка Здравко, 
Л-> бенковић Милана Стојадин, Протић Ђоке 
Самуило, Рајков Милоша Богдан, Станић Павла 
Богдан, Жегарац Николе Стеван; 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 
од значен е за социјалистичката изградба на земја-
та 

СО ОРДГС1 ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балаћ И пије Милан, Бенак Ђуре Пал, Беретка 
Шандора Шандор, Бошњак Јована Боголуб, Божић-
-Дедић Грује Ђурђина, Божидаревић Ђуре Десанка, 
Будишин Љубомира Иван, Чикош Андрије Јосип, 
Човић Младена Лазар, Дамјановић Ђуре Магија, 
Деретић Видака Ђорђе, Драгичевић Михајла Јован, 
Дрча Митра Јанко, Ђуровић Симов Данило, Ерде-
љан Бранка Средоје, Тодић Шандора Ержебет, 
Граховац Томе Маринко, Јовановић Живе Мирко, 
Костић Петра Јеврем, Костић Пауна Мојсе, Коваче-
вић Петра Станко, Миловановић Стевана Бранислав 
Митров Милана Жива, Молнар Иштвана Иштван, 
М1'дрић Раде Петар, Недељковић-Мићуновић Ма-
ксима Даринка, Петраш Јаноша Јанош, Попов-
-Тапавички Златибора Јоца, Поповић Милоша Бојо, 
П^ш Јохана Јожеф, Рац Петера Јанош, Радовић 
'Јанка Милорад, Рамадановић-Шоргић Душана На-
да, Ружић Ристе Душан, Сретовић Бошка Стани-
мир, Татић Ристе Мирко, Узелац Обрада Душанка, 
Васић Недељка Спасоје, Васиљевић Радосава Јеле-
нко, Видаковић Стипана Мирко, Вујков Стевана 
Сава: 

— за заслуги и успеси постигнати во работата 
<>д значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Јована Рајко, Адамов Бранка 
ЈВубомир, Адамов Ђорђа Петар, Арађан Велимира 

Мирољуб, Арсенов Велимира Томислав, Бабић Па-
вла Мирко, Бертрон Јожефа Ленке, Богдановић 
Милутина Здравко, Болтић Петра Мара, Бошњак 
Лазара Здравко, Дворски Иштвана Имре 

Џелатовић Миј ушка Миодраг, Фаркаш Шандора 
Шандор, Филак Андраша Имре, Филиповић-Јешин 
Косте Златника, Француски Ђоке Мирослав, 
Инђић Милана Јованка, Јанчић Душана Јоца, 
Јановљев Душана Светислав, Јовић Милутина Мир-
ко, Јурачпћ Јосипа Иван, Ј.уришин Живе Слободан, 
Каленић Боже Ђура, Кемера Милоша Милан, 
Кончар Мојсија Радош, Ковачевић Јована Милан, 
Крчмар Триве Којо, Лазић Николе Миле, Лекић 
Радована Мирко, Мандић Николе Тодор, Маричић 
Мартина Марија, Мештровић Јанка Мате, Михај-
ловић Јована Петар, Миланов Илије Никола, Ми-
лојевић Благоја Милан, Милошевић Вујадина Ра-
дован, Мишелмћ Јефте Јован, Младеновић Тодора 
Градимир, Муљачић Марка Ђура, Мунћан Косте 
Сретко, Настасић Вукан.ина Димитрије. Нешковић 
Милинка Милун, Нинковић Николе Ђуро. Одах 
Шандора Лајош, Пантић Панте Чедомир, Пасуљ 
Љубомира Димитрије, Попов Милана Сава Прица 
Душана Ђорђе, Пушара-Адамов Ђурђинке Мирос-
лава, Радин Стевана Томислав. Радомир Ивана Ро-
дољуб, Рајков Раде Веселин, Ра уписи Недељка Ми-
ленко, Срдић Николе Милан, Стајић Војислава Ла-
зар, Стајковић Стојана Божидар, Станишић Уроша 
Сима, Старчевић Момчила Драгутин, Сто јин ги 
Бранка Трива. Шарчевић Панте Станимир, Шпи-
рић Лазе Здравко, Шуља Пала Паљо, Тодоровић 
Саве Станко, Васиљевић Крстана Ђуро, Вејновић 
Петра Васа, Вишњић Драгослава Милорад Вудпа-
говић Милована Бранко, Вулетић Драгољуба Дра-
гослав. Живанов Паје Славко, Жунац Шандора 
Шандор: 

— за покажана храброст во вршењето на служ-
бената должност 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Поповић Јанка Милић; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Брковић Миливоја Драгић, Дошеновић Трифу-
на Ђуро, Дра гој лов Мирослава Дубравка, Ђорђе-
вић Велемира Милинко, Ђурић Жарка Михајло, 
Ковачев Веселина Емил, Куко.љ Јанка Мирко Ма-
јор Ференца Андраш, Мандић Миле Станко, Пажин 
Симе Милан, Радаковић-Туркуљ Ђуре Анђелка, 
Ревес Плеша Михаљ, Сопка Јовгена Владимир, 
Стојков Миле Средоје, Шљукић Обрада Миладин, 
Тихомировић Средоја Момир, Зец Јове Миодраг; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аџић Милана Драгомир, Биро Симоњи Ђуле 
Гизела, Бјелић Петра Милорад, Будан Иштвана 
Иштван, Чордаш-Сабо Ђерђа Пирошка, Давидовић' 
Николе Миодраг, Дебељачки Гене Катица, Ђорђе-
вић-Башић Ђуре Јакица, Филиповић Николе Жи-
ван, Габона Михаља Ференц, Грунчић Душана 
Александар, Катона-Кечкеш Иштвана Ержебет, 
Кеча Душана Јово, Кокот Анђела Вељко, Корбић 
Миливоја Веселин, Коша-Волћи Штефана Тереза, 
Ковач Иштвана Иштван, Козарски Каменка Војис-
лав, Крлић Тома Милан, Лалић Илије Живан, Лон-
чар-Лалић Богдана Надежда, Мали Бора Милош, 
Марша Јожефа Јожеф, Милојевић БлагоЈа Аран-
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ђед, Милојевић Јоке Младен, Милутинов Саге 
Светозар, Нешић Крсте Александар, Николић Сте-
вана Петар, Носек-Јеринић Владимира Ксенија, 
Пан т о т Милана Владимир, Петровић-Савић Мит-
ра Милка, Попов Љубице Славољуб, Попов ић-Пав-
ковић Николе Марица, Поповић Здравка Радош, 
Син Маћаша Ержебет, Смелик Тараса Ишла. Стој-
ков Јефте Жарко, Свирчевић Бранислава Борис-
лав, Шикопарија-Бербић Вејсила Верица, Шинжар 
Станоја Сава, Танин Мирка Слободан, Тишлер Ђу-
ла Ласло, Трбојевић Душана Илија. Тури Антала 
Ференц, Величковић Драгомира Миливој, Ждрња 
Слободана Новак. 

Бр 93 
9 август 1979 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 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеретш«на Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО С Р Е Б Р Е Н И 
ЗРАЦИ 

Ата насовски Илија Раде, Гогуш евски Јанко 
др Милан, Грутче Кирил Љупчо, Ђоргов Васил Ка-
менчо, Јакимов Диме Тодор, Кардалев Дамјан Пе-
тар, Лазаров Глигоров Диме, Милевски Ристо др 
Александар, Митров Станко Тодор, Настев Стефан 
др Божидар, Органџиев Ђошо Ангел, Паноска Гав-
рил др Ружа, Пекевска-Николић Димитрије Душан-
ка, Петроска Божин др Блага, Стамбол-иев Тома 
Христ®, Стевков Димитрије Стеван, Табановски 
Спиро Иван, Томовски Александар Крум, Урумова 
Димко Епса, Узунов Симо др Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсова Михаил Даринка, Божиновски Димитри-
ја Здравко, Бундалевски Рафаел Томислав,'- Бун-
девски Димитрија Ристо, Цветковски Тома Ванчо, 
Черепналкос™ Апостолов Божидар, Черепналкоески 
Софре Илија, Чолан«*ески Соломон Васко, Да-
видовић Зарије Ђорђе, Давидовић Зарије др Нико-
ла, Димевски Кирил Славко, Димитриева Костадин 
др Елка, Димовска-Зисова Димитар Анастасика, Ди-
мовски Спасе Орести, Додевски Санде Добри, Џо-
нов Илија Кирил, Георгиевски Мојсо др Стефан, 
Гу^ев Глигор Вагил, Гугевски Махо Наум., Хариев-
ски Лазар Драган, Илиевски Аксентие Митко, Ива-
новски Васил Христо, Јосифов Харитон др Јосиф, 

Јовановски Ефтим др Тихомир, Јовевски Илија Ви« 
томир, Качурков Никола мр Димитар, Керамичиев* 
ски Тодоров Славчо, Кирков Андо Љубомир, Коца-
ре Димитар Милчо, Коцевски Милан Благоја; 

Кољозов Лазар Борис, Константинов Петре др 
Драгољуб, Костовски Коце др Воислав, Котевски 
^ован др Љубомир, Ковачев Панче Ванчо, Кралев* 
ски Трајко Александар, Лазаров Алексо инж. Сто-* 
јан, Митрева-Тарник Звонимир Љерка, Кацевски 
Гошов Трајче, Настева-Јашар Емин др Оливера, Не-
де л коска-Драгосављевић Игњатије Нада, Никоди-
мовски Вене др Лазар, Панговски Илија др Иван, 
Поповић Душан Александар, Ристов Ђорђи др Мил-
чо, Руменов Димитар Борислав, Рушков Андон др 
Петар, Рушков Петар др Тодор, Саздов Симон др 
Томе. Синадиновски Цветко Ђорђи, Скаловска-
-Угринова Томе др Радмила, Спасеновски Трајан 
Борис, Стамболиев Коста Димитар, Стаменовски 
Арсо др Мите, Старковски Димитар Благоје, Стоев 
Милосија Фиданчо, Стојчевски Коста Тодор, С Т О Ј -
КОВСКИ Никола Чедомир, Стрезоски Крсте др Стре-
зо, Шапкарев Андон др Илија, Танески Стојан Или-
ја, Ташковска-Константинова Петар Дивна, Тодо-
рова Јордан др Љиљана, Томић Глигорије Љубомир, 
Топузовски Страте др Благоја, Тортевски Аритон 
Вене, Трајков Трпе Димитар, Трајков Димко Илија, 
Трајковски Илија Методија, Трајковски Павле 
Стрезо, Василевски Стиљан Стојан, Велков Панче 
др Миодраг, Зеленков Гоце др Бранко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН ПА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бендевски Филип Трајан, Георгиоски Панев 
Милан, Грунееска-Христова Стојне Бојана, Но-
вевски Петре Славко, Климов Стојан др Ставре, 
Конеска-Тефуиоска Данил Смил»а, Несторови Та-
се® Даме, Пеев Тодор др Ангел, Петроски Тодор Ра-
домир, Прошев Апостол Тома, Сер а ф имов а -Томо« а 
Стојан Драгослава, Симонче Димитар Владимир, 
Спасов Атанас Андреј, Стојковски Темелков Насте, 
Влашки Јосифов Иеан, Жера јик Бошка Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андеевски Јордан Славчо, Басотова-Јањић Јо-
ван Љубинка, Беличанец Илија мр Тито, Богданов 
Страхмл Момчило, Дончев Христо Коста, Георгиев-
ски Танас Петре, Ивановски Теодосов Боро, Ива-
новски Андреја Живко, Козинаков Димитри Динко, 
Матовски Јаманди др Никола, Николовски Хадји 
Душан, Паскалов Атанас др Трифун, Петровски То-
мо Јаким, Симов Ахил Ђорги, Софрониева Ристо 
Цвета, Старовски Крсте Ђорђи, Шкариќ Лазар др 
Светозар, Шоптрајанов Тодор др БоЈан, Волињец 
Арсеније Радомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бачев Иван Светислав, Бајалџиев мр Димитар, 
Блажеска-Срамота Стерија Клеанти. Бобановски 
Богдан Игнат, Босилковски Ристо Сотир, Бошков 
Горги др Димитар, Бошковски Ђорђи Атанас, Бо-
жиновски Трпе Томе, Цакић Драгомир Живоин, 
Царевски Коце Стојан, Цекова-Влахчева Панајот 
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Магдалена, Цветковић-Грејаковић Богдан Нада, Ча-
киновски Спасе Божин, Чемерикић Коста Димитри-
је, Чевреска Михајло Стевка, Дачевска Пано Роза, 
Данев Методи Драги, Димова Стојан Радмила, Ду-
ковски Георги Милутин, Џипунова Христо Олга, 
гЂорчулоска-Бајрактарова Христо Надвлада Фили-
Повска-Блажева Блаже Славка, Фиљански Васил 
Марко, Георгиев Атанас мр Ангел, Георгиева-Бун-
Гурова Анастас Марина, Гиневски Трајче Алексан-
дар; 

Глигорова Георги Десанка, Глинска-Ристова. Пе-
тар Наталија.. Гогушевски Гогуш Радослав, Грозда-
новски Тодор Георги, Христовски Никола Илија, 
Иванов Милан Јован, Ивановић-Лукарева Коста 
Вера, Ивановски Методија Драган, Јакимовски Ари-
тон Стојмир, Јаневска Пано Нада, Јоноска Јеремије 
Мирјана, Јовановски Маиасиев Јован, Кајчевски 
Јане Митре, Камиларов Стојанов Димче, Каралиески 
Никола Цветан, Касаповска-Ђорћиева Спиро Мари-
ка, Китановски Никола Наум, Коларова-Рибарска 
Стојан Драгица, Котевска-Ђорђевић Јован Радми-
ла, Кузмановски Кипро Тихомир, Мицев Димитар 
Миодраг, Миленков Занко Иван, Милев Страхил 
Ќирило, Мирчевска-Јованова Тодор Ђурђа Мура-
товска-Гордова Александар Александра, Набакова 
Димитрија Милица. Наумовски Ђорги Александар, 
Нечева-Ча кучева Иван Љубинка. Ношпаловска Ни-
кола мр Катарина, Новачевски Стојан др Димитри-
ја, Пацоли Фериз Исо, Парчеклиев Алексо Бранко, 
Павловски Павле Владимир, Пеливанов Страхнл мр 
Тодор, Пемов Јанаки Петар, Петров Веселин Ратко, 
Прилепчански Иван Александар. Протогеров Си-
меон Михајло, Рафајловски Владо Ристо; 

Рамадан Кадри Енвер, Самлрттиски Кирил Гли-
гор, Софијановски Ђорђи Никола, Соколов Борис 
Ђорђи, Спасовски Герасим Александар, Станој ков-
ски Станко Стојче, Стефановски Стефан Југослав, 
Стојановић-Папатеодоси Киро Елена, Стојановски 
Трпе Војислав, Стојчески Јосиф Милан, Шатанов 
Илија Петар, Шуманска-Арменска Серафимова Ве-
ра, Теодосиевска-Серафимова Милан Симка, Тоо-
#осиевскл-Миловановић Бранко Стаменки Тоторов 
Димче Велко, Тодорогић Велко Ружа, Тодоровски 
Страхил мр Томислав, Томовски Глигор Љгое. Трај-
ков Павле Трајко, Трифунова Ђорђи Велика Впеко-
ва-Петоова Милан Марика, Велевска Трпе Мирја-
на, Велинова-Костпдинова Конде Гонца, Влашка 
Ђорђи Ратка, Волканов Ристо Михајло, Зафировски 
Трајко Славе, Здравевска Пенко др Смилка, Зла-
тановић Јован Владан; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Серафимовски Серафим Трајче, Станчић-Штај 
Духар Драгица; 

— за залагање и успеси постигнати во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амети Асан Мустафа, Анастасова-Иванова Тра-
јан Љубица, Бошкоска-Митрева Трајко Љупка, Ди-
митропски Коста Манојло, Димитровски Стојан 
Трајко, Џаџева Арсен Марија, Хорват-Младенова 
Драги Марија, Христова Борис Надежда, Хамзић 
Хусни!а. Илиевски Ацо Димитар, Јанашлиева-Тодо-
рова Асен мр Љубица, Манева-Календарова Снежа-
на, Марковска Ђорђи Кивели, Мавродиева-Ники-
форовз Борис Викторија, Настева Благоја Олга, 

Наумовска-Ангелкова Атанас Катерина, Петровски 
Круме Александар, Симеоновски Јован Миодраг, 
Симоновска Илија Драгица, Симовски Младен Ки-
ро, Стефанова-Георгиева Милан Даница, Стоиме-
нова-Славова Димитар Славка, Сукаловски Аргир 
Пидо, Танева Божи Велика. Тодоров Борис Јовче, 
Трајчевска-БаЈалцилиева Кирил Марика, Трагова 
Бошко Цветанка, Трајковски Никола Спасе, Вени-
новски Бељан Љубомир. 

Бр. 97 
3 септември 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

364. Одлука за утврдување и распределба на 
стоковните контингенти, односно на де-
визните контингенти за увоз на стоки 
во рамките на определени меѓународни 
саемски компензациони работи во 1980 
година — — — — — — — — 765 
Одлука за стоковните контингенти, од-
носно за девизните контингенти за откуп 
на саемски експонати во 1980 година — 765 

;?П6. Наредба за начинот на поднесување на 
извештај и документација за утврдува-
ње и распределба на стоковните контин-
генти, односно девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1980 година — — — 766 

367. Решение за забрана за внесувањето и рас-
турањето на весникот „Die well" — — 767 

368. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Panorama" — 767 

369. Решение за измена на Решението за ут-
врдување на лицата што се делегирани 
во СОЈУЗНИОТ комитет за законодавство — 767 

370. Правилник за југословенските стандарди 
за електрични апарати за домаќинство — 767 

371. Наредба за задолжително атестирање на 
јутата — — — — — — — — — 768 

372. Решение за спроведување Анкета за ст-
ранските туристи во 1980 година — — 769 

373 Решение за спроведување Анкета за 
странските излетници р.о 1980 година — 770 

374. Одлука за усогласување на обемот и ди-
намиката на порастот на пласманите на 
банките во периодот од 1 април до 30 ју-
ни 1980 година — — — — — — — 770 

375. Спогодба за промена на затечените цени 
за излезна руда и за концентрат! на 
руда — — — — — — — — — 77! 

376. Спогодба за промена на затечените цени 
за бело сурово железо — — — — — 771 

377. Спогодба за промена на затечените цени 
за пневматика (надворешни и внатрешни 
гуми) — — — — — — — — — 772 

Исправка на Одлуката за ослободување од 
плаќање на посебна давачка за израмну-
вање на даночното оптоварување на уве-
зените стоки и за намалување на посеб-
ната такса на увезените стоки — опреде-
лени суровини — — — — — — — 772 

Исправка на Правилникот за југословенските 
стандарди за методите за испитување на 
природен и синтетички криолит — — 772 

Укази — — — — — — — — — — 772 
Одликувања — — — — — — — — 773 


