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БЕОГРАД 
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614. 

На основу члана 57. Закона о опорезивању про-
извода и услуга у промету („Службени лист СФРЈ", 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Савезно 
извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 

О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПОВЕЋАЊУ, СМАЊЕЊУ, 
ОДНОСНО УКИДАЊУ СТОНА ОСНОВНОГ ПОРЕ-

ЗА НА ПРОМЕТ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА 

Члан 1. 
У Уредби о повећању, смањењу, односно упада-

њу стопа основног пореза на промет одређени п р о -
извода („Службени лист СФРЈ", бр. 11/77, 30/77, 
62-77, 10/78 и 16/78) после члана 16. додају сз два 
нова члана, који гласе: 

„Члан 1в. 
На промет пива из става 1. тачка 1. алинеја 

прва тар. броја 4 Тарифе, плаћа се основни порез 
на промет производа по стопи од 40Vo. 

Одредбе напомене уз тар. број 4 Тарифе при-, 
мељу ју се и на промет производа из овог члана. 

Члан 1г. 
Укида се стопа од 3°/о из тар. броја 12 Тарифе 

по којој се плаћа основни порез на промет произ-
вода на тканине и друге текстилне производе е 
учешћем преко 20% синтетичких полипропилен-
ских влакана и фил амен ата „Рил он", „Дулон" и 
„Дунален", као и синтетичка« полиестерских влака-
на „Маклен"." 

Члан Ѕ. 
Оза уредба ступа на снагу наредног дана од да-

на, објављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Е. п. бр. 582 
6. јула 1978. године 

Београд 

615. 

На основу члана 28. став 2. Закона о Служби 
друштвеног књиговодства („Службени лист СФРЈ", 
бр. 2/77), савезни секретар за финансије издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РАЧУНИМА ЗА УПЛАТУ 
ПРИХОДА ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИХ ЗАЈЕД-
НИЦА И ЊИХОВИХ ФОНДОВА, САМОУПРАВ-
Н А « ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ДРУГИХ СА-
МОУПРАВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА; 
НАЧИНУ УПЛАЋИВАЊА ТИХ ПРИХОДА И НА* 
ЧИНУ ОБАВЕШТЕЊА КОРИСНИКА ТИХ ПРИ* 

ХОДА 

1. У Наредби о рачунима за упалту пррххода 
друштвено-политичких заједница и њихових фон-
дова, самоуправи!« интересних заједница и других 
самоуправних организација и заједница, начину 
уплаћивања тих прихода и начину обавештавања 
корисника тих прихода („Службени лист СФРЈ", бр. 
61/77 и 9/78) у тачки 19. став 2. после тачке 1. до-
даје се нова тачка 1а, која гласи: 

,Да) на рачун бр. 840-61012 — Приходи Савезне 
управе за контролу летења — од накнада за прелете 
воздухоплова;". 

2. Ова наредба ступа на £нагу осмог дана од 
дана објављиван^ у „Службеном лис,ту СФРЈ". 

Вр. 6-7221 
26. јуна 1978. године 

Београд 

Савезни секретар за финансије, 
Петар Костић, дипл. м а т . инж, е: џ 

Савезно извршно веће 

61в. 
На основу члана 59. сташ <1, у вези са члано* 

IB. Закона о уношењу и растурању иностраних 
средстава масовног комуницирања ж о иностраној 
информативно! делатности у Југославија („Служ* 
бенк лист СФРЈ", бр. 39/74), савезни секретар »а 
унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ К 
О ЗАБРАНИ УНОШЕЊА И РАСТУРАЊА ЛИСТА 

„KLEINE ZEITUNG" 

Председник, 
.Веселив Ђурановић, е р. 

Забрањује се уношење и растурање у Југосла-
в е н листа „Kleine Zeitung", број 13* од 17. јуна 
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1978. године и број 139 од 18. јуна 1978. године, ко-
ји излазе на немачком језику у Гр?цу, Аустрија. 

Бр. 650-1-2/433 
В. јула 1978. године 

Београд 

Заменик 
савезног секретара 

за унутрашње погоне, 
Драгигп Л11.\у р. 

617. 

На основу члана 7. ст. 1. и 2. Заклаа о If срод-
ној банди Лугославије и јединственог монетарном 
пословању народних банака република и народних 
банака аутономних покрајина („Службени лист 
СФРЈ", бр. 49/76), члана 42. Закона о новчаном си-
стему („Службени лист СФРЈ", бр. 49/76) и члана 

ст. 2. и 3. Закопа о девизном пословању и кре~ 
дитним односима са-иностранством („Службени лист 
СФРЈ", f ' \ 15/77), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПРИМАЊА У 
ДЕПОЗИТ ДЕВИЗА ГРАЂАНА КОЈЕ СЕ ВОДЕНА 
РАЧУНИМА ОВЛАШЋЕНЕ БАНКЕ И ОДОБРА-
ВАЊУ БЕ СКА MATH ОГ КРЕДИТА ОВЛАШЋЕНОЈ 

БАНДИ КОЈА ДЕПОНУЈЕ ДЕВИЗЕ 

1. У Одлуци о начину примања у депозит де-
виза грађана које се воде на рачунима овлашћене 
банке и одобравању беекаматног кредита овлашће-
но] банди која депонује девизе („Службени лист 
СФРЈ", бр. 13/78 и 26/78) у тачки Па. речи: „30. ју-
џа 1978. године'1 замењују се речима: „31. децембра 
1978. године". 

2. Ова одлука примењиваће се од 1. јула 1978. 
године. 

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

О. бр. 40 
SO. јуна 1978. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, е. p. 

618. 

На основу чл. 24/и бб. став 1. тачка 16. Закона 
о Народној банци Југос лави је и јединственом мо-
нетарном пословању народних банака република и 
народних банака аутономних покрајина („Службени 
лист СФРЈ", бр. 49/76), Савет гувернера доноси 

О Д Л У К У 
О ПРИ BP7.MFTIO М ОГР АНИН А БАЊУ ПОРАСТА 
КРЕДИТА БАНАКА У ТРЕЋЕМ ТРОМЕСЕЧЈУ 

1978. ГОДИНЕ 

1. Основне и удружене банке (у даљем тексту: 
банке) дужне су привремено, до 30. септембра 1978. 

године, ограничити пораст кредита које дају орга-
низацијама удруженог рада и другим друштвеним 
правним лицима, грађанским правним лицима и 
грађанима, тако да укупно повећање тих кредита 
до 30. септембра 1978. године у односу на стање на 
дан 30. јуна 1978. године, не буде веће од 4%. 

2. Одредба тачке 1. ове одлуке не односи се на 
куповину преносивих краткорочних хартија од 
вредности и давање кратокорочних кредита на под-
лози тих хартија од вредности, као ни на давање 
краткорочних кредита за селективне намене утвр? 
ђене на нивоу федерације за које се део средстава 
обезбеђује из примарне емисије. 

Одредба тачке 1. ове одлуке не односи се ни 
на кредите које банке дају из средстава Фонда фе-
дерације за кредитирање бржег развоја привредно 
недовољно развијених република и аутономних 
покрајина. 

3. Народна банка Југославије, народне банке ре-
публика и народне банке аутономних покрајина, 
преко Удружења банака Југославије, покренуће 
иницијативу, сходно члану 26. Закона о Народној 
банци Југослав:^е и јединственом монетарном посло-
вању народних банака република и народних бана-
ка аутономних покрајина, ради договора са банка-
ма о обиму и динамици пораста банкарских кре-
дита у периоду од 1. октобра до 31. децембра 1978. 
године. 

Ако се договор из става 1. ове тачке закључи 
пре 1. октобра 1978. године, даном ступања на сна-
гу тог договора престаје да важи ова одлука. 

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

' О. бр. 42 . 
12. јула 1978. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославија, 
др Ксенте Богоев, е. p. 

•619. 

На основу члана 32. и члана бб. став 1. тачка 17, 
Закона о Народној банци Југославије и јединстве-
ном монетарном пословању народних банака репуб-
лика и народних банака аутономних покрајина 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 49/76), Савет гуверне-
ра доноси 

О Д Л У К У 1 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КРЕДИТИ?АЊУ БАНАКА 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДНЕВНЕ ЛИКВИДНОСТ 

1. У Одлуци о кредитиран^ банака за одржа* 
вање дневне ликвидност („Слуд^бени лист СФРЈ", 
бр. 8/77 и 18/77) чије се одредбе у 1978. години при-
мењују као одредбе Одлуке о кредитиран^ банака 
за одржавање дневне ликвидност („Службени лис! 
СФРЈ", бр. 4/78) у тачки 2. после става 2. додаје СЛ 
нови став 3, који гласи: 
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„Банка која откупљује ефективни страни но-
вац, непосредно или преко других банака и овлаш-
ћених мењача и која тај новац шаље непосредно у 
иностранство ради одобрења њеном рачуну код ба-
нака у иностранству или га уступа другим банкама 
које обављају послове слања ефективног страног 
новца у иностранство, може кредит за одржавање 
дневне ликвидноста користити до 30 дана, и то до 
износа номиналне вредноти благајничких записа 
Народне банке Југославије на основу којих не ко-
ристи кредит по одредбама ст. 1. и 2. ове тачке, ,а 
највише до висине стања динарске противувредно-
сти ефективног страног новца " 

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

О. бр. 41 
12. јула 1978. године 

Београд 

Председник Савета гувернера 
гувернер 

Народне банке Југославије, 
др Ксенте Богоев, е. p. 

620. 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ОДРЕЂЕНЕ ОП-
РЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗ-

НИЦА 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 11. 
јула 1977. године Споразум о промени затечених 
цена опреме, прибора, алата, инвентара и делова за 
потребе Југословенских железница, е тим да произ-
в о ђ а ч а организације удруженог рада могу своје 
затечене продајне цене за наведене производе уз 
постојеће услове продаје, повећати у просеку до 8°/о, 
а према Ценовнику који је саставни део Споразума 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
Вавод за цене, решењем бр. 2622 од 18. маја 1978. 
године. 

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

Представник произвођача: „ЖТП" — Београд, 
СОУР „Блоксигнал" — Ниш. 
Представници купзца-потрашача: Ж Т П „Бео-
град", Сектор за набавку — Београд, ЖТП „Ско-
пље", Сектор за набавку и продају — Скопље, 
ЖТП „Сарајево", ОУР за набавку и продају — 
Сарајево. 

621. 

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

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

ЛАМИНАТА 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 3. 
јуна 1977. године Споразум о промени затечених 
цена техничких ламината, е тим да произвођача 
организације удруженог рада могу своје затечене 
продајне цене за наведене производе, уз постојеће 
услове продаје, повећати до 9,5%. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 2398 од 6. јула 1978. 
године/ 

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

Представник произвођача: „Донит" — Медводе. 
Представници купаца-потрошача: 14 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

622. 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА АЛАТНИХ МА-
ШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА И ПРИБОРА И РЕ-

ЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕ АЛАТНЕ МАШИНЕ 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 3. 
марта 1978. године Споразум о промени затечених 
цена алатних машина за обраду метала и прибора 
и резервних, делова за те алатне машине, е тим да 
произвођача организације удруженог рада- могу 
своје затечене продајне цене, уз постојеће услове 
продаје, повећати до 7°/о. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума 'продавати, од-
носно куповати по ценама и под условима, који су 
предвиђени у споразуму. 4 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 1157 од 13. јула 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: „Првомајска" — 
Загреб, „Иво Лола Рибар" — Железник, „Поти-
сје"— Ада, 'Ливница жељеза и темпера — Ки-
кинда, „Јелшинград" — Бања Лука, „Победа" — 
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Нови Сад, „Искра" — Љубљана, „Тито" — 
Скопље, Машинска индустрија — Ниш, „Далма-
строј" — Сплит, „Тигар" ООУР „Сарлах" — 
Пирот, Железарата Равне — Равне, „Ма.] ев ица" 
— Бачка Паланка, „Металац" — Чаковец, 
„Прогрес" — Зрењанин, Крушик" — Ваљево, 
„Владо Багат" — Задар, „Метална" — Марибор 
и „Стандард" — Осијек. 
Представници купаца-потрошача: 35 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

623. 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА КОМБАЈНА ЗА 
ЖИТО И КУКУРУЗ, БЕРАЧА ЗА КУКУРУЗ И 
УРЕЂАЈА И РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕ КОМт 

БАЈНЕ И БЕРАЧЕ 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 28. 
фебруара 1977. године Споразум о промени затече-
них цена комбајна за жито и кукуруз, берача за ку-
куруз и уређаја и резервних делова за комбајне и 
бераче, е тим да произвођача организације удру-
женог рада могу своје затечене продајне цене, уз 
постојеће услове продаје, повећати до 7°/о. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
Завод за цене, решењем бр. 1212 од 1. јула 1978. 
године. 

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

Представник, произвођача: Индустрија пољо-
привредних машина „Змај" — Земун. 
Представници купаца-потрошача: 86 купаца-
-потрошача -цотиисника Споразума. 

624. 

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

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

ДИЈАТОРА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 27. 
априла 1978. године Споразум о промени затечених 
цена ливених радијатора, е тим да произвођача 
организације удруженог рада могу своје затечене 

продајне цене за наведене производе, уз постојеће 
услове продаје, повећати до 12®/о. 

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

ч 3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 2042 од 12. јула 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: ,.Радијатор" — Зре-
њанин и „Љеваоница" — Славонска Пожега. 
Представници купаца-потрошача: 21 купац-пот-
рошач потписник Споразума. 

625. 

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

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

УЖАДИ 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 28. 
фебруара 1978. године Споразум о промени затече-
них цена челичних ужади, е тим да произвођача 
организације удруженог рада могу своје затечене 
продајне цене, уз постојеће услове продаје, пове-
ћати до 14%. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Са речни 
завод за цене, решењем бр. 1109 од 12. јула 1978. 
године. 

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

Представници произвођача- „Новкабел" — Но-
ви Сад и „Оточанка" — Задар. 
Представници купаца-потрошача: 9 купаца-пот-
рошача потписника Споразума. 

626. 

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

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

ЧЕЛИЧНИХ БОЦА 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 2. 
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марта 1978. године Споразум о промени затечених 
цена бешавних челичних боца, е тим да произво-
ђ а ч а организација удруженог рада може своје за-
течене продајне цене, уз постојеће услове продаје, 
повећати до 12°/о. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 971 од 13. јула 1978. 
године. 

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

Представник произвођача: „Ђуро Ђаковић" — 
Славонски Брод. 
Представници купаца-потрошача: 9 купаца-пот-
рошача потписника Споразума. 

627. 
ат 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ЧЕЛИЧНИХ БО-
ЦА ЗА БУТАН -ПРОПАН ГАС ОД 2, 3, 5, 10 И 35 KG 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 17. ап-
рила 1978. године - Споразум о промени затечених 
цена челичних боца за бутан-пропан гас, е тим,да 
произвођачи^ организације удруженог рада могу 
своје затечене продајне цене, уз постојеће услове 
продаје повећати до 12%. , 

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

3. На овај споразум дао је. сагласност Савезни 
вавод за цене, решењем бр. 1820 од 13. јула 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: „Ђуро Ђаковић" — 
Славонски Брод ^ „Лифам" — Стара Пазова. 
Представници купаца-потрошача: 8 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

628. 

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

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

СКИХ МЕКИХ ПЕНА 

1. Представници произвођача и представници 
Потрошача закључили су и потписали на дан 28. 

децембра 1976. године Споразум о промени затече-
них цена полиуретанеких меких пена, е тим да 
произвођача организације удруженог рада могу 
своје затечене продајне цене за наведене произво-
де, уз постојеће услове продаје, повећати до 9°/». 

2. Учесница овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, од-
носно куповати по ценама и под условима, КОЈИ су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 418 од 12. јула 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: „Ориолик" — Ори-
она ц, „Силекс" — Кратово, „Прва Искра" — Ба-
рич и „Плама" — Подград. 
Представници купаца-потрошача: 26 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

629, 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНЕ ЦЕНЕ КАЛЦИНИРАНН 

СОДЕ 

1. Представник произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 15. 
марта 1978. године Споразум о промени затечене 
цене калциниране соде, е тим да произвођача ор-
ганизације удруженог рада могу своју затечену 
продајну цену, уз постојеће услове продаје, пове-
ћати тако да највиша продајна цена за калцинира-
ну соду износи 2.180 динара по једној тони. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производ из тачке 1. овог споразума продавати, од-
носно куповати по цени и под условима, који су 
предвиђени у споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
зазод за цене, решењем бр. 1982 од 11. јула 19Т8. 
године. 

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

Представник произвођача: „Сода со" — Тузла* 
Представници купаца-потрошача: 12 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

630. 

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

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

ПАПИРА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 10» 
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новембра 1977. године Споразум о промени затече-
них цена крафт-лајнер папира, е тик да произво-
ђ а ч а организације удруженог рада могу своје за-
течене продајне цене, уз постојеће услове продаје, 
повећати тако да највиша продајна цена износи 
9.720 динара по тони. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 4923 од 27. јуна 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: „Симо Димић" — 
Плашки и „Натрон" — Маглај. 
Представници купаца^потрошача: „Авала" — 
Београд, „Било Калник" — Копривница, „Ивица 
Ловинчић" — Загреб, Картонажна товарна — 
Љубљана, „Душан Петронијевић" — Крушевац, 
„Фола" — Владичин Хан, „Знање" — Загреб, 
„Графика" — Загреб, „Стеван Филиповић" — 
Ваљево, Комбинат „Белишће" — Белишће и 
„Картонажа" — Маглај. 

631. 

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

С П О Р А З У М 
О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА КОВЕРАТА И 

МАПА 

1. Претставници произвођача и представници по-
"*рошача Закључили су и потписали на дан 25. маја 

1978. године Споразум о промени- затечених цена 
коверата и мапа, е тим да произвођача организа-
ције удруженог рада могу, уз задржавање својих 
продајних цена на постојећем нивоу, вршити ускла-
ђивање цена ради преласка на малопродајне цене, 
уз услове продаје који су наведени у Споразуму, 
а према Ценовнику који је саставни део Спора-
зума. 

Цене из Ценовника важе као цене у продаји 
на мало, без пореза на промет. У те цене укључен 
је рабат до 18% за покриће трошкова у промету 
на мало, као и рабат од 6 до 12% за покриће трош-
кова у промету на велико, укључујући трошкове 
амбалаже и паковања. 

2. Учесници овог споразума обавезују се да ће 
производе из тачке 1. овог споразума продавати, 
односно куповати по ценама и под условима, који 
су пту\цвпђ?гш у Споразуму. 

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни • 
завод за цене, решењем бр. 2727 од 28. јуна 1978. 
Године. 

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

Представници произвођача: 6 представника про-
извођача потписника Споразума. 
Представници купаца-потрошача: 48 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

632. 

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

С П О Р А З У М 

О ПРОМЕНИ ЗАТЕЧЕНИХ ЦЕНА ХИГИЈЕНСКЕ 
ПАПИРНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали на дан 2. ју-" 
на 1978. године Споразум о промени затечених цена 
хигијенске папирне галантерије, е тим да произво-
ђ а ч а организације удруженог рада могу, уз задр-
жавање својих продајних цена на постојећем ни-
воу, вршити усклађивање ради преласка на мало-
продајне цене, уз услове продаје који су наведени 
у Споразуму, а према Ценовнику који је саставни 
део Споразума. 

Цене из Ценовника важе као цене у прода-
ји на мало, без пореза на промет. У те цене укљу-
чен је рабат до 18% за покриће трошкова у про-
мету на мало, као и рабат од 6 до 12% за покриће 
трошкова у промету на велико, укључујући трош-
кове амбалаже и паковања. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
завод за цене, решењем бр. 2998 од 27. јуна 1978. 
године. 

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

Представници произвођача: 8 произвођача пот-
писника Споразума. 
Представници купаца-потрошача: 86 купаца-пот-
рошача потписника Споразума. 

633. 

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

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

ВИНА 

1. Представници произвођача и представници 
потрошача закључили су и потписали На дан 20. 
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фебруара 1978. године Споразум о промени затече-
них цена природних вина. е тим да произвођача 
Организације удруженог рада'могу своје затечене 
Продајне цене повећати до 8°/о, односно ускладити 
ради преласка са произвођачких цена на малопро-
дајне цене, уз услове продаје који су наведени у 
Споразуму, а према ценовницима који су саставни 
део Споразума. 

Цене из Ценовника важе као цене у продаји на 
мало, без пореза на промет. У те цене укључен је 
рабат до 7% за покриће трошкова у промету на 
велико, као и рабат до 18°/о за покриће трошкова у 
промету на пало. 

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

3. На овај споразум дао је сагласност Савезни 
Завод за цене, решењем бр. 1967 од 13. јула 1978. го-
дине. 

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

Представници произвођача: 55 произвођача пот-
писника Споразума. 
Представници купаца-потрошача: 18 купаца-
-потрошача потписника Споразума. 

У К А З И 

На основу члана 337. тачка 3. Устава Соција-
листичке Федеративне . Републике Југославије, 
Председник Републике доноси 

У К А З 
О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЗЕ-

ЛЕНОРТСКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

I 

Поставља се 
Јусуф Келменди, изванредни и опуномоћени 

амбасадор Социјалистичко Федеративне Републике 
Југославије у Републици Сенегалу, за ^ванредног 
и опуномоћеног амбасадора Социјалистичко Феде-
ративне Републике Југослапије у Зеленортској Ре-
публици, са седиштем у Дакру. 

II 

Савезни секретар за иностране послове из-
вршиће овај указ. 

III 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 9 
19. јуна 1978. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

На основу члана 337. тачка 3. Устава Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије, 
Председник Републике доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ СТАЛНОГ ПРЕД-
СТАВНИКА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВ!!ЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У ЊУЈОРКУ И О ПОС-
ТАВЉАЊУ СТАЛНОГ ПРЕДСТАВНИКА ООЦИ-
ЈАЛИСТИЧКЕ ФВДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУ-
Г О С Л В И Ј Е У ОРГАНИЗАЦИЈИ УЈЕДИЊЕНИХ 

НАЦИЈА У ЊУЈОРКУ 

I 

Опозива се 
Јакша Петрић са дужности сталног представ-

ника Социјалистичко Федератпвне Републике Југо-
славије у Организацији уједињених нација у Њу-
јорку. 

II 

Поставља се 
Миљан Коматина, помоћник савезног секрета-

ра за хшостране послове, за сталног представника 
Социјалистичке Федеративне Републике Југослави-
је у Организацији уједињених нација у Њујорку. 

III 

Савезни секретар за иностране послове из-
вршиће овај указ. 

IV 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У бр. 10 ' 
22. јуна 1978. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКОВАЊА 
У К А З 

ПРЕДСЕДНИК 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕР АТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИ ЈЕ 
* 

на основу члана 337. тачка 4. Устава Социјалис-
тичко Федеративне Републике Југослвије и члана 
4 Закона о одликовањима Социјалистичко Федера-
тивна Републике Југославије одлучује да се 

о д л и к у ј у : 

И з с а в е з н и х о р г а н а ^ о р г а н и з а ц и ј а 

— поводом двадесетпетогодитињице рада, а за 
нарочите заслуге на у н а р е ђ и в а њ у геодетске науке 
и праксе чиме је учињен значајан допринос прив«* 
редном и друштвеном напретку земље , 
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ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Савез геодетских инжињера и геометара Југос-
л а в * ^ ; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Никшић Жарка Боривој; 

И з СР Б о с н е и Х е р ц е г о в и н е 

— за нарочите заслуге у развеан-у хуманих 
активности и омасовљаваљу чланства ДОП^ОГЗОПЈИИХ 
давалаца крви 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Удружење добровољних давалаца крви Фабрике 
целулозе и папира „Целпак" — Приједор; 

— поводом тридесетогодиптњице поетот ања, а 
за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду 
од значаја за привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

„Шипад" — Сарајево — ООУР Вележ" — Не-
весиње; 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а 
за заслуге у омасовљавању организација народне 
технике и ширењу техничке културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Општинска организација народне технике — Зе-
ница; 

— за заслуге у развијању и омасовљавању стре-
љачког спорта и значајне успехе постигнуте на так-
мичењима 

Стрељачка дружина „Жељезничар" — Сарајево; 

— поводом оеамдесетпетогодишњице постојања, а 
за заслуге у заштити и спашавању људских жи-
вота, друштвене и личне имовине, чиме је-учињен 
значајан допринос социјалистичкој заједници 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Добровољно ватрогасне друштво Козарац; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатности 
којом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Протић Јозаиа Данило; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
Раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Кушмић Суље Мустафа, Стајић Ђуре др Алек-
сандар; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и наро&-
ностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Кисић Радована Чедомир, Кожул Мате др Фрањом 
Мухић Узеира др Фуад; 

— зе нарочите 'заслуге на пољу јавне делатности 
којом се доприноси општем напретку земље 

Гунић Хамзе Џавид, Ржехак Стјепана Вељко! 

И з СР Ц р н е Г о р е 

— поводом пе десетог© ди шњице излажења, а зЧ 
ист.* гшути допринос изучавање историте и рс-:слу«* 
ционарног радничког покрета у Црној Гори 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

^Историјски записи", орган Историјског инсти-
тута Титоград и Друштва историчара СР Црне Горе! 

— поводом педесетогодишњице постојања, а за 
нарочите заслуге- на унапређивању фудбалског спор-
та и за окупљање и васпитаван,е чланства и симпа* 
тизера клуба у духу прогреса мих идеја 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Фудбалски клуб „Сутјеска" — Никшић; 

— поводом три десетото дшхтњице п о с л а њ а , а зЅ 
нарочите заслуге и развијању и омасовл5авању 
ауто-мото спорта и допринос ширењу техничке # 
саобраћајне културе 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Ауто-мото друштво „Мило Цицовић" — Никши!!! 

—:: за нарочите заслуге и постигнут©' успехе У 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земља 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Вујовић Јока Крцун; 

— за нарочите заслуге и ^постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Андриј ашевић Новице Мирко, Лопичић Крпу наѓ 
Павле, Радојевић Крста Радомир, Вујовић Бошка 
др Ђуро; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делат-
ности којом се доприноси општем напретку земље! 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Средановић Јоша Лука; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе зу 
раду од значаја за напредак земље 
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ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Лакић Мироја др Зоран; 

И з СР Х р в а т с к е 

— поводом седамдесетогодишњице живота и 
дугогодишњег револуционалног рада, а за изузетне 
заслуге у народноослободилачкој борби и значајан 
допринос у изградњи Социјалистичко Федеративне 
Републике Југославије 

ОРДЕНОМ НАРОДНОГ ОСЛОБОЂЕЊА 

Велебит др Владимир; 

— поводом осамдесетпетогодишњице излажења, 
а за нарочите заслуге у развијању и унапређивању 
ловства и значајан допринос заштити природе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

„Ловачки вијесник" Ловачког савеза Хрватске; 

— поводом тридееетогодишњице постојања, а за 
нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

„Аутотранс" подузеће за пријевоз путника и 
робе — Ријека 

„Прерада" прехрамбени комбинат — Сплит; 
ПИК „Жупања" ООУР индустрија шећера и 

врења Борис Кидрич" — Жупања 
Радна организација за грађевинарство „Иван 

Лучић — Лавчевић" — Сплит; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНИМ 
ЗВЕЗДОМ 

Андриј ић Николе Франко, Чизмар Јосипа Блдж, 
Маринковић Антуна Филип; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и народ-
ностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Барчот Марина Љубо, Брачуљ Анте Петар, Кеко-
вић Драгутина Драго; 

— за нарочите заплете и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак .земље 

- ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕРТОМ ЗАСТАВОМ * 

Ивас Јакова Крсте, Пецотић Марка Ана; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатност 
Бојом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Барчот Марка Винко, Венедик Јосипа Владо, 
Драгојевић Ивана Слободан, Главач-Хабичрхћ Мирка 
Барица, Куловић Мирка Богдан, Лелас Јосипа Стје-
пан, Медић Милана Милан, Раногајец Јосипа Мирко, 
Видовић Илије Васо, Вујић Фрање Славко; 

И з СР М а к е д о н и ј е 

— поводом стодвадесетогодишњице постојања, а 
за нарочите заслуге и успехе у образовању и васпи-
таван^ младих нараштаја и значајан допринос ши-
рењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Гимназија „Кочо Рацин" — Титов Велес; 

— поводом двадесетпетогодишњице постојања а 
за нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја' за привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Грађевинско предузеће „Гранит" — Скопље; 

— поводом тридесетогодишњице рада, а за наро-
чите заслуге и постигнуте успехе у образовању 
стручног и научног кадра и значајан допринос раз-
воју и унапређењу шумарства 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Шумарски факултет — Скопље; 

— поводом тридесетогодишњице рада, а за наро-
чите заслуге и постигнуте успехе у развијању хид-
рометеоролошки службе, чиме је учињен значајан 
цогтинос привредном напретку земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НА^ОД СА СРЕБРНИМ 
' ЗРАЦИМА 

Републички хидрометеоролошки завод — Скопље; 

— поводом 30-годишњице постојања а за наро-
чите заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја 
за привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Керамичка индустрија „Киро Ћ.учук" — Титов 
Велес; _ 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатности 
којом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

Хаџтс-Поповски Косте Лазо; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социЈалистичку изградњу землл 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Георгиевски Андреја Славко, Емин Османа Ид-
риз, Шоптрајанов Димитар др Ђорђи. Трпеновски 
Спасе Блаже; 
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— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и на-
род! костима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Атанасова Петре Горица, Цветковски Стојманов 
Ђиго. Јовановски Вангел Јани, Матлиоски Кочо 
Киро, Стефановски Христо Петар, Ташкова Бафтир 
Лена; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Чубрић Јована Никола, Христовски Илија Таки, 
Пановски Вангел Гавро, Пераловски Ристе Цане, 
Спасевски Цветан Методија; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатнос-
ти којом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

АлексОвска-Марковска Петар Мара. Ангеловски 
Спасе Трајан, Чатал овски Насте Тодор, Гецовски 
Наум Насе, Георгијеве™ Петар Гога, Гоновски Јосиф 
Тодор, Јосифовска Станоја Љубица, Јузевски Нан-
чо Живко, Михајловска Серафимова Стојка, Стоја-
нов Илија Александар, Величевска Саздова Перса; 

И з С Р С л о в е н и ј е 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе "у 
образовању 'стручних кадрова за потрефе грађеви-
нарства и допринос ширењу просвете и културе 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Грађевинска техничка школа — Љубљана; 

— поводом тридесетогодишњице излажења, а за 
нарочите заслуге у информисан^ и подстицању 
друштвених активности грађана, чиме је учињен 
•начајан допринос социјалистичком развитку земље 

„Приморске новице" гласило ССРН приморских 
општина — Копер; 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а за 
нарочите заслуге у развијању стручних знања и у 
популаризацију и примени науке у области пољо-
привреде 

Савез пољопривредних инжењера и техничара 
СР Словеније; 

— поводом двадесетпетогодишњице рада, а за 
нарочите заслуге и успехе у организована разно-
врсних приредби високог нив^оа уз учешће квали-
тетите извођача из земље и света 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБР-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Фестивал — Љубљана; 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а за 
заслуге у развијању стручних знања и примени 
науке у области пољопривреде 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Друштво пољопривредних инжињера и тех-
ничара — Марибор; 

— поводом двадесетпетогоцишњице рада, а за 
заслуге у неговању хорског псрања • и значајан до-
принос културно-забавног живота у својој средини 

Мушки хор „Лончар" — Делења Вас; 

— поводом тридесетогодишњпце постојања, а за 
заслуге и постигнуте успехе у раду од значаја за 
привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

,.Словенијалес" — Љубљана, ООУР фабрика 
намештаја Брежице; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистпчку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ ' 

Лу шина Јанеза Јанез; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Нотар Јосипа Албин, Видиц Антона др Антон, 
Вогринец Франца Јанко, Зупанчич Франца Стане; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатнос-
ти којом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Ш иф pep Франца Франц, Тодори Ане Јанез, 
Земљич Алојза Славица; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Старин Рок Иван; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ В ^ П К М 

Улчарѓ~Јожефа Владимир; 

И з С Р „ С р б и ј е 

— поводом стогодишњи^ постојања, а за наро-
чите заслуге и успехе у образовању и васпитаван^ 
младих нараштаја и значајан допринос ширењу; 
просвете и културе 
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ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Гимназија „Лаза Стојановић'1 — Свилајнац; 

— поводом двадссетпетогодишњице рада, а "за 
истакнуте заслуге и успехе у примени савремених 
научних дост mivha у сузбијању и лечењу туберку-
лозе. као и за нарочити допринос оспособл.,апању 
стручног к?дра и здравственој заштити становни-
штва 

Институт за туберкулозу и болести плућа — 
СР Сг.-б^е: 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а за 
нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за пт иврсдпи напре;" ;; ^мље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Фабрика машина „Иво Лола' Рибар" — Же-
лезник 

Југословенско речно бродарство — Београд 
РУДНИК, и индустрија високоватросталног мате-

ријала и елсктротермичких производа „Магнохром" 
— Краљево; 

— поводом двадесетпетогодишњице ич жеља. а 
за нарочите заслуге и успехе у раду на унапређи-
вању пратње теорије yi праксе и значајан допринос 
стручном усавршавање правника 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ 
ЗРАЦИМА 

Часогшс , Пт-а ви и живот" орган Савеза удруже-
ња препина СР Србије; 

—поводом тридесетогодишњице посто! ања. а за 
нарочите заслуге у омасовл авању организација на-
родне технике и ширењу техничке културе у граду 

Градско веће народне технике Београда; 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а за 
нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од 
значаја за привредни напредак земл»е 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЗЛАТНИМ ВЕНЦЕМ 

„Будимка", пољопривредна и прехрамбена ин-
дустрија — Пожега 

Грађевинско предузеће „Аутопут" — Београд 
„Југопетрол" — Београд 
Југословенско предузеће за фундирање „Југо-

'фунд" — Нови Београд; 

— поводом тридесетогодишњице постојања, а за 
Нарочите заслуге и успехе у стручном образова 
кадрова за потребе привреде и допринос ширењу 
просвета и културе 

Образовни текстилни центар — Београд 
Образовни машински центар „Први Мај" — Бео-

град 
Образовни центар „Борис Кидрич" — Ш а б а ц ; 

— поводом тридесетогодишњице рада, а за на-
рочите заслуге и успехе у образовању балетских 
кадрова и значајан допринос развијању и афир-
мацији музичког живота у граду 

Балетска школа „Лујо Давичо" — Београд; 

— поводом педесѕтдгодишњице постојања, а за 
заслуге на уп:ч:ређивању фудбалског спорта у свом 

терају и за скупљање и васпитаван^ чланства и 
еимпатизера клуба у духу прогресивних идеја 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Фудбалски клуб „Радан" — Лебане; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатнос-
ти КОЈОМ се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА ЗЛАТНР1М ВЕНЦЕМ 

Ступар Симе Богдан; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за социјалистичку изградњу земље 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА ЗЛАТНОМ 
ЗВЕЗДОМ 

Цвејић Владимира Никола, Ђурић-Клајн Ми-
хаила Стана, Кујунџић Димитрије Бранислав, Ло-
гар Миховила Миховил, Тајчевић Антонија Марко; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и на-
родности ма 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Богетић Павла Савић; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Билан Казимира Даринко, Бингулац Николе 
Петар. Бранковић-Антонијевић Милоје Марица, Ди-
митриј евић Милутина Милан, Јовановић Стевана 
Петар, Прегер Јакова Андреја, Прокић Драгутина 
др Богољуб, Вуксан Алексе Бранко; 

— за нарочите заслуге на пољу јавне делатнос-
ти којом се доприноси општем напретку земље 

ОРДЕНОМ РЕПУБЛИКЕ СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ 

Голубовић Живојина Бранко, Меденица Шћепа-
на Милинко; 

И з САП К о с о в а 

— поводом тридесетогодтлнњице постојања, а за 
нарочите заслуге и постигнуте успехе у раду од зна-
чаја за привредни напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

„Комуна", фабрика обуће — Призрен; 
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— поводом педесетог©дишн>ице постојања, а за 
заслуге на унапређивању фудбалског спорта у свом 
•крају и за окупљање и васпитаван^ чланства и 
симпатизера клуба у духу прогресивних идеја 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СА СРЕБРНОМ « 
ЗВЕЗДОМ 

Фудбалски клуб „Влазними" — Ђаковица; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
раду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Ђерђизи Ариф Масар; 

К з САП В о ј в о д и н е 

— поводом тридесетогодитттњице рада, а за на-
мочите заслуге у развијању културно уметничког 
Живота и допринос ширењу бг; ГЛЕ а и јединства у 
евојој средини 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА СРЕБР-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Омладинско културно-уметничко друштво „Мла-
дост" — Суботица; 

— поводом деведесетогодишњице постојања, а за 
•аслуге у заштити и спашавању људских живота, 
друштвене и личне имовине, чиме је учињен зна-
чајан допринос социјалистичкој заједници 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГА ЗА НАРО& СА СРЕБРНОМ 
^ ЗВЕЗДОМ 

Доброволно ватрогасне друштво — Бач; 

— за нарочите заслуге у стварању и ширењу 
братства и јединства међу нашим народима и на-
родностима 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА СА ЗЛАТ-
НИМ ВЕНЦЕМ 

Дражић Николе Петар; 

— за нарочите заслуге и постигнуте успехе у 
Јаду од значаја за напредак земље 

ОРДЕНОМ РАДА СА ЦРВЕНОМ ЗАСТАВОМ 

Ћосић Јове Дане. 

Бр. 159 
16. децембра 1977. године 

Београд 

Председник Републике, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

614. Уредба о допуни Уредбе о повећању, сма-
њењу, односно укидању стопа основног по-
реза на промет одређених производа — — 1869 

615. Наредба о допуни Наредбе о рачунима за 
уплату прихода друштвено-политичких 
заједница и њихових фондова, самоуправ-
н а интересних заједница и других сагло-
управних организација и заједница, на-
чину уплаћивања тих прихода и начину 
обавештења корисника тих прихода — — 1869 

616. Решење о забрани уношења и растурања 
листа „Kleine Zeitung" — — — — — 1869 

617. Одлука о измени Одлуке о начину прима-
ња у депозит девиза грађана које се воде 
на рачунима овлашћене банке и одобра-
вању бескаматиог кредита овлашћеној 
банци која депонује ̂ девизе — — — — 1870 

618. Одлука о привременом ограничавању по-
раста кредита банака у трећем тромесечју 
1978. године — — — — — — — — 1870 

619. Одлука о допуни Одлуке о кредитиран^ 
банака за одржавање дне? не ликвидност 1870 

620. Споразум о промени затечених цена одре-
ђене опреме за потребе Југословена^^ 
железница — — — — — — — — 1871 

621. Споразум о промени затечених цена тех-
ничких ламината — — — — — — 1871 

622. Споразум о промени затечених цена алат-
них машина за обраду метала и прибора и 
резервних делова за те алатне машине — 1871 

623. Споразум о промени затечених цена ком-
бајна за жито и кукуруз, берача за куку-
руз и уређаја и резервних делова за те 
комбајне и беране — — — — — — 1872 

624. Споразум о промени затечених цена ли-
вених радијатора — — — — — — 1872 

625. Споразум о. промени затечених цена че-
личних ужади — — — — — — — 1872 

626. Споразум о промени затечених цена бе-
шавних челичних боца — — — — — 18731 

627. Споразум о промени затечених цена че-
личних боца за бутан-пропан гас од 2, 3, 
5, 10 и 35 kg — — — — — — — — 1873 

628. Споразум о промени затечених цена поли-
уретанских меких пена — — — — — 1873 

629. Споразум о промени затечене цене калци-
ниране соде — — — — — — — — 1873 

630. Споразум о промени затечених цена крафт-
-лајнер папира — — — — —' — — 1873 

631. Слораззта 0 промени затечених цена ко 
верата и мапа — — — — — — — 1874 

632. Споразум о промени затечених цена хи-
гијенске папирне галантерије — —* — 1874 

633. Споразум о промени затечених цена при-
родних вина — — — — — — — — 1874 

Укази —̂  — — — — — — — — — — 1875 
Одликовања — — — — — — — — — 1875 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службену лист Социјалистичко Федеративна Републике 
Југорлавије, Београд, Јована Ристића 1. Пошт. фах 226. Директор и главни и одговорни уредних 
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