
„СЛУЖБЕН л и с т НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-19644 

Петок, 26 октомври 1979 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 54 ГОД. XXXV 

Цена на овој број е 36 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. I, Пошт. фах 226. -
Телефони: централа 650 155? Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651 671? 

Телекс 11756 

7 6 9 . 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за 
личните доходи на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и за надомести-
те на личните доходи на делегатите во Собранието 
на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр 30/75 и 
16/77). Административната комисија на Собранието 
на СФРЈ на седницата од 23 октомври 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Основицата за утврдување на личните дохо-
ди на функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ се усогласува за 12% и се 
утврди ва во износ од 4 805 динари. 

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе 
се исплати од 1 октомври 1979 година, а ќе се из-
врши врз товар на наменските средства на органот 
во кој функционерот го остварува личниот доход. 

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

120-152/79-013 
23 октомври 1979 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с. р. 

7 7 0 . 

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и на другите при-
мања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 16/77), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 
23 октомври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИ-
ЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГО ОС-
ТВАРУВААТ НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДО-

ХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Надоместот на личниот доход на делегатите 
што го остваруваат надоместот на личниот доход во 
Собранието на СФРЈ се усогласува за 12%. 

2. Усогласувањето на надоместот на личниот 
доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 
октомври 1979 година, а надоместот на личниот до-

ход ќе се исплати врз товар на наменските сред-
ства на Собранието на СФРЈ. 

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа 
одлука имаат и сојузните пратеници, делегати и 
функционери што го остваруваат личниот доход во 
Собранието на СФРЈ според Законот за работата и 
правата на делегатите во Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и функ-
ционерите во федерацијата на кои им престанала 
функцијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/67 и 
34/77) 

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

120-153/79-013 ' 
23 октомври 1979 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с. р. 

7 7 1 . 

' Врз основа на член 74 став 3 од Законот зз 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78), на предлог од 
генералниот директор на Службата на општестве-
ното книговодство, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИС-
НИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ 
КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИ-

ГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ 
СМЕТКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со бваа уредба се пропишуваат начинот и усло-

вите под кои корисниците на општествени средства 
можат кај Службата на општественото книговодство 
(во натамошниот текст: Службата) да ги отвораат 
и укинуваат сметките предвидени во член 72 од За-
конот за Службата на општественото книговодство, 
и тоа: 

1) жиро-сметки; 
2) сметки на издвоените средства; 
3) сметки на средствата за вршење на посебни 

функции на определени корисници (банки и заед-
НРЈЦИ на осигурување, како и нивните единици И 
самоуправни интересни заедници и др); 

4) сметки за уплата на приходи на' општестречо-
-политичките заедници и нивните фондови и само-
управните интересни заедници; 

5) проодни сметки за заеднички приход. 



Страна 1698 - Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 октомври 1979 

Член 2 
Како корисници на општествени средства (во 

натамошниот текст: корисник), во смисла на оваа 
уредба, се сметаат: основните организации на здру-
жен труд, работните организации, сложените орга-
низации на здружен труд и други облици на здру-
жување на организациите на здружен труд; дого-
ворните организации на здружен труд; народните 
банки, банките и другите финансиски организации; 
заедниците за осигурување на имоти и лица, заед-
ниците за реосигурување, заедниците за ризик и 
здруженијата на заедниците за осигурување на 
имоти и лица; земјоделските и другите задруги; 
самоуправните интересни заедници и нивните основ-
ни заедници и единици, месните заедници и другите 
самоуправни организации и заедници и нивни!е 
здруженија; општествено-политичките заедници и 
нивните органи, нивните организации и фондови и 
други државни органи; Службата на општественото 
Книговодство; самоуправните фондови; стопанските 
комори и општите здруженија; општествеко-поли-
тичките организации и другите општествени орга-
низации, работните заедници; куќните совети и дру-
гите општествени правни лица, како и другите 
организации и заедници и фондовите што-користат 
и располагаат со општествени средства. 

Како корисници, во смисла на став 1 од овој 
член, се сметаат и привремените основни организации 
во состав на работна организација во основање, 
работните организации во основање, како и други 
корисници во основање, 

Член 3 
Под сметки кај Службата, во смисла на член 1 

од оваа уредба, се подразбираат сметките на кои 
корисниците, според видот и намената на средствата, 
ги водат сите свои динарски парични средства. 

Од сметките од став 1 на овој член можат да се 
вршат плаќања само ако постои покритие во смисла 
на член 82 став 2 од Законот за Службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 4 
Под жиро-сметка на корисникот кај Службата, 

во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката 
преку која се вршат сите плаќања со динарски 
средства во земјата по сите основи од редовното 
работење на корисникот, издвојувањата на парич-
ни средства за определени намени и намирувањата 
на обврските утврдени со закон и со други прописи, 
со општествени договори, самоуправни спогодби и 
други самоуправни општи акти. 

Член 5 
Под сметките еа издвоените средства, во смисла 

па оваа уредба, се подразбираат сметките што корис-
ниците ги отвораат кај Службата за средствата што 
се издвојуваат за посебни намени утврдени со пропи-
си и самоуправни општи акти, како што се средства-
та на резервите, средствата на заедничката потро-
шувачка и др. 

Сметки од став 1 на овој член можат да имаат 
само корисници што имаат отворена жиро-сметка 

Член 6 
Под сметка на средствата за вршење на посебни 

функции на определени корисници (во натамошниот 
текст: сметка за посебни функции), во смисла на 
оваа уредба, се подразбира сметката што им се 
отвора на определени корисници, покрај постојната 
ж^ро-сметка. и тоа само за посебни функции за 
чие извршување е неопходно односните средства да 
се водат посебно, со оглед на намената на тие сред-
ства и кога со посебни прописи тоа е предвидено 
(банки и нивни. единици, заедници за осигурување 
на имоти и лица и нивни деловни единици и заед-
ници за ризик, заедници за реосигурување, самоуп-

равни интересни заедници и нивни основни заедкги-
пи и единици, фондови основани со закон, самоу-
правни фондови и др.). 

Член 7 
Под сметки за уплата на приходи на општес-

твено -полетичките заедници и нивните фондови и 
на самоуправните интересни заедници, во смисла 
на оваа уредба, се подразбираат уплатните сметки 
пропишани врз основа на член 28 став 2 од Законот 
за Службата на општественото книговодство преку 
кои корисниците, во извршувањето на своите обврс-
к и утврдени со закон и други прописи, односно со 
општествени договори и самоуправни спогодби, вр-
шат плаќање од сроите сметки во корист на опште-
ствено-политичките заедници и нивните фондови и 
самоуправните интересни заедници 

Член В 
Под проодна сметка за заеднички приход, во 

сл нела па оваа уредба, се подразбира сметката кај 
Службата преку која се водат средствата остварени 
по основ на заедничкиот ,приход во согласност со 
самоуправната спогодба. 

Преодната сметка за заеднички приход им се от-
вора на кор,исниците што според законот го оствару-
ваат и располагаат со заедничкиот приход. 

Службата може, ако потребите бараат и кога 
тоа е пре,двидено со самоуправна спогодба или дого-
вор, за еден корисник да отвори повеќе проодни 
сметки за заеднички приход 

I I . НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА 
СМЕТКА 

Член 9 
Жиро-сметка кај Службата се отвора врз осно-

ва на писмено барање од корисникот, 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член жиро-сметка кај Службата се отвора и на 
барање на органите овластени според посебни про-
писи. 

Кон барањето за отворање на жиро-сметка ко-
рисникот прилага соодветна документација/ и тоа: 

1) решение -за упис на корисникот во судскиот 
регистар, односно во регистарот на надлежниот ор-
ган, ако за односниот корисник регистрирањето е 
ПРОПИЈ нано; 

2) акт од надлежниот орган за основање, односно 
самоуправна спогодба за формирање на корисникот, 
ако регистрирањето не е пропишано; 

3) правила или статут на општествената органи-
зација, односно на здружението на граѓаните; 

4) известување на органот надлежен за работите 
на статистикава за распоредување на корисниците; 

5)-договор за депонирање на средствата; 
6) картони на депонираните потписи на лицата 

овластени за потпишување на корисниците заради 
располагање со нивните средства од сметките кај 
Службата. 

Кон барањето за отворање жиро-сметка за ре-
довно работење на Банката, банките се должни, за-
ради обезбедување на дневна ликвидност, истовре-
мено да поднесат и барање за отворање сметки на 
издвоените средства за средствата на резервниот 
фонд на банката и на средствата на задолжител-
ната резерва на банките кај Народната банка еа 
Југославија. 

Воените единици и воените установи, кон барање-
то за отворање на сметка ка ј Службата, поднесуваат 
акт од сојузниот секретар за народна одбрана дека 
можат да имаат жиро и други сметки кај Службата, 
картони со депонирани потписи на лицата овластена 
за потпишување на налозите за располагање со' 
средствата од сметката ка ј Службата и друга доку-
ментација што ќе ја пропише сојузниот секретар за 
народна одбрана. 
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Член 10 
Корисникот може кај Службата да има само 

една жиро-сметка. 

Член 11 
Секоја основна организација на здружен труд. 

односно работна заедница има кај Службата своја 
посебна жиро-сметка. 

Член 12 
Корисникот поднесува барање за отворање на 

жиро-сметка, заедно со соодветната документација 
од член 9 на оваа уредба, до организационата едини-
ца на Службата во своето седиште. Ако во седиш-
1 ото на корисникот не постои организациона единица 
на Службата, барањето се поднесува до организаци-
оната единица на Службата месно надлежна според 
седшитето на корисникот. 

Ако корисникот не е запишан во судскиот регис-
тар, односно во регистарот на надлежниот орган, ка-
ко седиште на корисникот во смисла на оваа уредба, 
се подразбира местото во кое се извршува основната 
дејност на корисникот, а ако таа дејност се извршува 
во повеќе места — местото во кое деловниот срган 
постојано ја врши својата функција. 

Во градовите со повеќе општини и издвоени 
единици на Службата, на барање на корисникот мо-
жат, по исклучок, да се отворат жиро-сметки во 
една ездроена единица на Службата за сите основни 
организации на здружен труд и за работната заед-
ница на една работна, односно сложена организација. 

Ако основните организации на здружен труд V 
работните заедници на една работна, односно сло-
жена организација на здружен труд се наоѓаат на 
подрачјето на иста организациона единица на Служ-
бата, тие организации и заедници можат да одлучат, 
согласно со Самоуправната спогодба, своите жиро-
-сметки да ги отворат кај организационата единица, 
односно кај една издвоена единица на Службата. 

Член 13 
Барање за отворање сметка на издвоените сред-

ства корисникот, по правило, поднесува истовремено 
со баоањето за отворање на жиро-сметка. 

Корисникот може и по отворањето на жиро-сме-
тка да поднесе барање за отворање на сметка на 
издвоени средства, ако за тоа се укаже потреба. 

Член 14 
Отворањето на сметка за посебни функции се 

врши врз основа на писмено барање на корисникот. 
Барањето од став 1 на овој член може да се 

поднесе истовремено со барањето за отворање жиро-
-сметка. а може да се поднесе и дополнително. 

Член 15 
Сметките за уплата на приходите на општестве-

но-политичките заедници и нивните фондови и на 
самоуправните интересни заедници Службата ги от-
вора врз основа на посебни прописи. 

Пренос на средствата од сметките од став 1 на 
овој член на соодветни сметки на корисникот на 
приходите" врши Службата врз основа на закон, 
одлуки и други прописи на оцштествено-политич-
ките заедници и нивните фондови и самоуправните 
интересни заедници. 

Со средствата од сметките за уплата на прихо-
дите на општествено-политичките заедници и нивни-
те фондови и на самоуправните интересни заедници 
не може да се располага пред пренесувањето на со-
одветните сметки на корисниците на тие приходи. 

Член 16 
Барање за отворање на проодна сметка за заед-

ничкиот приход поднесува до надлежната органи-
зациона единица на Службата корисникот од член 
8 на оваа уредба. 

Кон барањето се поднесува следната докумен-
тација: 

1) извод од самоуправниот општ акт со кој се 
уредуваат меѓусебните односи во остварувањето на 
заедничкиот приход; 

2) договор за депонирање на средствата; 
3) картони на депонираните потписи на лицата 

овластени за располагање со средствата од оваа 
сметка. 

Преносот на средствата од преодната сметка за 
заедничкиот приход го врши Службата врз основа 
на налогот од корисникот/ 

Со средствата од проодната сметка за заедни-
чкиот приход не може да се врши плаќање, освен 
р о случаите на намирување на обврски што настана-
ле по основ на распоредувањето на заедничкиот 
"приход. 

Член 17 
Надлежната орѓанизациона единица на Служба^ 

10 е должна на корисникот, на негово писмено бара-
ње, да отвори соодветна сметка, ако се исполнети 
условите предвидени со оваа уредба. 

Ако организационата единица на Службата 
утврди дека не се исполнети условите за отворање 
на сметка според барањето на корисникот, должна 
е за тоа писмено да го извести подносителот на ба-
рањето. 

На повторно писмено барање од корисникот, 
надлежната организациона единица на Службата ќе 
донесе решение за одбивањето на барањето за отво-
рање сметка кај Службата, најдоцна во рок од 5 де-
на од денот на приемот на барањето. 

I I I . УКИНУВАЊЕ НА СМЕТКИ 

Член 18 
Сметките на корисникот, што се водат кај оваа 

служба, можат да се укинат на барање од корисни-
кот чии средства се водат на тие сметки. 

Член 19 
Корисникот е должен веднаш да и ги , пријави 

,ча надлежната организациона единица на Служба-
та сите настанати статусни промени, што имаат вли-
јание врз отворањето и врз веќе отворените смет-
ки кај Службата и во врска со тие промени да под-
несат соодветна документација. 

Член 20 
Ако над корисникот се отвори стечајна постапка 

или постапка за редовна ликвидација, надлежната 
организациона единица на Службата е должна, на 
барање од стечајниот управник, односно од лицето 
овластено да ја спроведува постапката за редовна 
ликвидација, да отвори нова жиро-сметка на корис-
никот во стечај или ликвидација и истовремено да 
Ја укине постојната жиро-сметка. 

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот, 
односно ликвидациониот управник прилага картон 
на депонираниот потпис заради располагање со 
средствата од сметките на корисникот во стечај или 
ликвидација. 

Од донесувањето на решението за отворање на 
стечајната постапка, односно на постапката за ре-
довна ликвидација од страна на надлежниот орган 
до поднесувањето на барањето за отворање на нова 
жиро-сметка на корисникот во стечај, односно во 
ликвидација, надлежната организациона единица 
на Службата не може да извршува налози врз то-
вар на постојните сметки на корисниците, над кои е 
отворена стечајната постапка, односно постапката 
за редовна ликвидација. 

Средствата од укинатата жиро-сметка, Служба-
та ги пренесува врз новоотворената сметка. На "таа 
сметка истовремено се пренесуваат и средствата од 
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сметката на издвоените средства, преодната сметка 
за заедничкиот приход и другите сметки на корис-
ниците над кои е отворена стечајна постапка, однос-
но постапка на редовна ликвидација. 

Член 21 
Сметките за уплата на приходите на општестве-

но-политичките заедници и нивните фондови и на 
самоуправните интересни заедници се укинуваат, а 
средствата од нив се пренесуваат врз други сметки, 
врз основа на посебни прописи. 

Член 22 
Ако на жиро-сметката немало промени во рок 

од една година, надлежната организациона единица 
на Службата, по истекот на тој рок, ќе го предупре-
ди корисникот во рок од 15 дена да се изјасни за 
натамошното користење на сметката. Ако во тој рок 
корисникот не ја извести Службата, жиро-сметката 
Ќе се укине, а -средствата ќе се пренесат на посеб-
на сметка отворена кај Службата за средствата што 
не се користат. За укинувањето на сметката Служ-
бата го известува односниот корисник, а истовремено 
за тоа го известува надлежниот орган на општес-
твено-политичката заедница, на чија територија се 
наоѓа седиштето на корисникот. 

Со укинувањето на жиро-сметката, се укинуваат 
и сите други сметки на односниот корисник, а сред-
ствата се пренесуваат врз сметката од став 1 на 
овој член. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Корисниците се должни, во рок од три месеци од 

денот на влегувањето во сила на оваа уредба, да 
поднесат барање до надлежната организациона еди-
ница на Службата за укинување на сметката чие 
постоење не е во согласност со законот и со оваа 
уредба. 

Ако на сметките, чие укинување се бара се на-
оѓаат средства, корисникот е должан истовремено 
да издаде налог за пренос на тие средства. 

Член 24 
Основите организации на здружен труд и ра-

ботните заедници, како и другите корисници што до 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба рабо-
теле преку заедничка жиро-сметка и заедничка 
сметка на издвоените средства, при отворањето на 
своја посебна жиро сметка и сметка на издвоените 
средства, кон писменото барање ја поднесуваат и 
документацијата предвидена во одредбите на главата 
И од оваа уредба. Со отворањето на посебната жиро-
-сметка и на сметката на издвоените средства прес-
танува работењето на корисникот преку заедничката 
жиро-сметка и заедничката сметка на издвоените 
средства. 

Ако и по отворањето на посебната жиро-сметка ' 
и на сметката на издвоените средства во смисла на 
став 1 од овој член/пристигаат средства на заед-
ничката жиро-сметка, односно на заедничката смет-
ка на издвоените средства, таа сметка добива кара-
ктер на прооди а сметка за сите корисници што от-
вориле посебни жиро-сметки, а средствата од таа 
сметка Службата ги пренесува врз нивните жиро-
-сметки, односно врз сметките на издвоените сред-
ства според спогодбата утврдена меѓу овие корис-
ници и Службата. 

Службата може да постапи според став 2 на 
ОВОЈ член најдолго три месеци од денот на отвора-
њето на посебните сметки на корисниците. 

Член 25 
Организационите единици на Службата се дол-

жни во рок од три месеци по истекот на рокот од 
чл. 23 и 24 на оваа уредба, да извршат контрола на 
нејзиното применување. 

Ако со контролата од став 1 на овој член се 
утврди дека определени сметки се отворени против-
но на одредбите на оваа уредба, а корисникот не 
поднел барање во смисла на чл. 23 и 24 од оваа 
уредба, организационите единици на Службата ќе 
го предупредат корисникот, во рок од 15 дена од 
денот на приемот на предупредувањето, да подне-
се потребно барање. 

Ако корисникот во рокот од став 2 на овој член 
не поднесе барање, Службата ќе донесе решение 
дека корисникот не може да располага со средства-
та од таа сметка, а средствата ќе ги пренесе врз 
сметката на средствата што не се користат. 

Член 26 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за начинот и услови-
те под кои корисниците на општествени средства 
можат кај Службата на општественото книговодство 
да отвораат и укинуваат сметки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 59/77). 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 893 
18 октомври 1979 година 

белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

7 7 2 . 

Врз основа на член 30 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 1 5 / 7 7 и 1 7 / 7 8 ) , СОЈУЗНИОТ извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗУМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1 Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 3 5 / 7 8 и 2 5 / 7 9 ) , во Списокот на стоките за кои се 
утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е сос-
тавен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат 
следните измени: 

„Тарифен Наименување Поранеш- Се замену-
броЈ на стоките ната кра- ва со кра-

тенка за тенка за сто-
стоковен ковен режим 
режим на на увозот 
увозот 

09.01/1а Кафе сурово 
во зрно РК ЛЕ". 

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 
1980 година. 

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

Е. п. бр. 895 
18 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 
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7 7 3 . 

- Врз основа на член 74 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА 
ЗА САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ НА ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА УВОЗОТ 

НА СУРОВО К А Ф Е ВО 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд што се за-
интересирани за увоз и преработка на сурово кафе 
во 1980 година се должни во рамките на Општото 
здружение на земјоделството и прехранбената ин-
дустрија на Југославија да поведат постапка за са-
моуправно спогодување околу заедничкото органи-
зирање на увозот на кафе, вклучувајќи ја количи-
ната на кафето што ќе се увезе од одделни зе-
мји, и за други елементи потребни за рационален 
увоз и рамномерно снабдување на домашниот пазар 
со кафе. 

2 Самоуправната спогодба за заедничко орга-
низирање на увозот на сурово кафе организациите 
на здружен труд од точка 1 на оваа одлука треба 
да ја склучат до 1 јануари 1980 година. 

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

Е. п. бр. 896 
18 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

7 7 4 . 

Врз основа на член 37 од Законот за склучу-
вање и извршување на меѓународните договори 
(„Службен -лист на СФРЈ", бр. 55/78), а заради из-
вршување на одредбите на Меѓународната спогодба 
за кафето од 1976 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕ-

Н И УВЕРЕНИЈА ПРИ ПРОМЕТОТ НА К А Ф Е 

1. Организациите на здружен труд при увозот, 
реекспортот, претоварот и транзитот на кафе во 
зрно, кафени цреши, кафе во лушпа и зелено, пр-
жено-, мелено, декофенизирано, течно и растворли-
во кафе (во натамошниот текст: кафе), ќе прибават 
соодветни уверенија предвидени со Меѓународната 
спогодба за кафето од 1976 година (во 'натамошниот 
текст: Меѓународната спогодба). 

- 2. Организацијата на здружен труд која уве-
зува кафе од земја членка на Меѓународната спо-
годба, од продавачот на кафето ќе прибави уве-
рение за потеклото на кафето, што е пропишано на 
образецот бр. 1. Тоа уверение организацијата на 
здружен труд го поднесува на заверување до над-
лежната царинарница -при царинењето на пратка-
та на кафе. 

3. Организацијата на здружен труд која увезу-
ва кафе од земја што не е членка на Меѓународ-
ната спогодба, ќе прибави уверение од Сојузниот 

секретаријат за надворешна трговија дека коли-
чеството на кафе што го увезува е во рамките на 
количеството на кафе што^ е предвидено со Меѓу-
народната спогодба за увоз во Југославија од зем-
ји што не се членки на таа спогодба. Тоа увере-
ние Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
го издава на образецот бр. 2, а организацијата на 
здружен труд го поднесува до надлежната цари-
нарница при царинењето на пратката на кафе. 

4. Организацијата на здружен труд- која уве-
зува кафе заради извоз (реекспорт на кафе), од 

^Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, ќе 
прибави уверение за реекспорт на кафе, што е про-
пишано на образецот бр. 3. Тоа уверение организа-
цијата на здружен труд го поднесува на заверува-
ње до надлежната царинарница. 

5. Надлежниот царински орган, при царинење-
то на кафето, контролира дали организацијата на 
здружен труд што го увезува кафето ги прибавила 
уверенијата од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, дали 
вистинската состојба на кафето што се увезува им 
одговара на податоците од уверенијата и ја заве-
рува точноста на податоците во нив. Уверенијата 
од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука заверени од страна 
на надлежната царинарница, организацијата на 
здружен труд ги доставува до Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, во рок од 30 дена од , 
денот на нивното заверување. 

6. По исклучок, организациите на здружен труд 
не се должни да ги прибават уверенијата од точ. 
2, 3 и 4 на оваа одлука, ако се во прашање; 

1) мали количества на кафе за непосредна пот-
рошувачка со кои се снабдуваат бродовите и ави-
оните во меѓународниот сообраќај; 

2) мостри на кафе: до 60 кѕ нето тежина, до 
-120 кз дехидрирани кафени цреши, до 75 кѕ кафе 
во мешунки (сушено кафе) до 50,4 к^ пржено кафе, 
или до 20 кѕ р,астворливо или течно кафе. 

7. Ако на територијата на Југославија се врши 
претовар или провоз (транзит) на пратка на кафе, 
без намера за непосреден увоз во Југославија, над-
лежната царинарница во соодветното уверение што 
ја придружува пратката на кафе (обрасци бр. 1, 2, 
3, 4 и 5) ќе потврди дека претоварот на кафето во 
Југославија е извршен под царински надзор. 

8. Оригиналните уверенија од точ. 2, 3, 4 и 7 
од оваа одлука, ако е во прашање увоз на кафе од 
земја членка на Меѓународната спогодба, односно 
за реекспорт, претовар и транзит во земја членка 
на Меѓународната спогодба, ја придружуваат прат-
ката на кафе со другите документи. Ако е во пра-
шање увоз на кафе од земја што не е членка на 
Меѓународната спогодба, односно ако е во прашање 
реекспорт на кафе, претовар и транзит на пратка 
на кафе во земја која не е членка на Меѓународна-
та спогодба, оригиналните уверенија Сојузниот сек-
ретаријат за надворешна трговија ги доставува до 
Меѓународната организација за кафе, ед седиште 
во Лондон, во рок од 30 дена од последниот ден во 
месецот во кој е завршено прибавувањето , на уве-
ренијата. 

9. Обрасците бр. 1, 2, 3, 4 и 5 се отпечатени кон 
оваа одлука и се нејзин составен дел.' 

10. Поблиски упатства за спроведувањето на 
оваа одлука, по потреба, дава директорот на Сојуз-
ната управа за царини. 

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

Е. п. бр. 897 
20 септември 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р" 
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7 7 5 , 

Врз основа на член 31 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката 
за утврдување на основните земјоделски производ 
што се сметаат како земјоделски производи 
од интерес за целата земја („Службен лист на 

СФРЈ", бр 40/72) и член 27 на Договорот за основи-
те на Општествениот план на Југославија за развој 
на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/77), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА 

ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд кои про-
изведуваат пченица сами или во кооперација со ин-
дивидуални производители, како и на индивидуал-
ните производители кои продаваат пченица преку 
организации на здружен труд (во натамошниот 

текст: производители) за пченицата од родот на 1980 
година им се обезбедуваат гарантирани (заштитни) 
цени, и тоа за: 

Дин/ке 
1) пченица од I класа 5,00 
2) пченица од Д класа 4,70 
3) пченица од I I I класа 4,40 

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на 
оваа точка ќе се применуваат на количествата пче-
ница од родот на 1980 година што производителите 
ќе им ги понудат на организациите за резерви во 
согласност со одредбите на оваа одлука. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат за пченицата испорачана во месец јули. За 
секој нареден месец, почнувајќи од месец август, а 
заклучно со месец мај во наредната година, цените 
се зголемуваат за 0,025 динари за килограм. 

Во месец јуни се применуваат цените од месец 
мај. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон — натоварна станица на про-
изводителот, франко магазин на железничката ста-
ница на производителот или франко магазин на мел-
ницата во местото на производителите за произво-
дители кои се занимаваат со производство на пче-
ница сами или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители — по избор на купувачот, 
а за индивидуалните производители — франко ма-
газин на организацијата на здружен труд на која и 
ја продаваат пченицата. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченицата која е зрела, здрава, без знаци на мувла 
и туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхра-
на, незаразена од пченични болести и штетници, со 
76 к ^ хектолитарска тежина, со 2% плевел и нечи-
стотија и 13% влага, и тоа за пченицата од: 

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност од најмалку 
'40; 

2) I I класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови 
протеини и седиментациона вредност од најмалку 
30; 

3) I I I класа — ако содржи најмалку 10% сурови 
протеини и седиментациона вредност од најмалку 
18, 

5. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на плевел, нечистота а или влага од процентот 
што е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената 
ќе се намали за процентот на плевелот, нечистотија-
та или влагата, односно ќе се зголеми за истиот про-
цент. Здробените зрна помали од половина се сме-
таат како плевел. 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа која е предвидена во точ-
ка 4 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) цена 
се зголемува, односно се намалува за 0,5% за секој 
килограм, над или под предвидената хектолитарска 
тежина. Дропките се земаат предвид. За пченицата 
која ина хектолитарска тежина поголема од 80 к^ 
ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 к^. 

За пченицата која има процент на влага пого-
лем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на 
сушењето сразмерно на процентот на влагата, а нај-
многу 0,30 дин/к^. 

За гламносаност на пченицата во појак, степен и 
за замачканост и запалност на пченицата цената ќе 
се намали до 5%. 

6. Согласно со член 33 на Договорот за основите 
на Општествениот план на Југославија за разво-ј на 
агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 
1980 година, организациите за резерви на републи-
ките и организациите за резерви на автономните по-
краини купуваат пченица од родот на 1980 година 
по цените од точка 1 на оваа одлука за количините 
што ќе ги договорат производителите и организаци-
ите на здружен труд кои се занимаваат со промет и 
преработка на пченица, а до количините утврдени 
со билансите на републиките и со билансите на ав-
тономните покраини. 

Количините на пченица, над количините 'отку-
пени по став 1 од оваа точка, ќе ги купува Сојуз-
ната дирекција за резерви на прехранбени произво-
ди (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените 
од точка 1 на оваа одлука. 

Врз основа на билансите, со договор на Дирек-
цијата, на организациите за резерви на републиките 
и на организациите за резерви на автономните по-
краини се утврдува начинот на реализација на об-
врските од став 1 на оваа точка. 

Договорите склучени според став 1 на оваа точ-
ка се регистрираат кај надлежната организација за 
резерви на републиката односно на автономната по-
краина на чија територија се наоѓа седиштето на 
производителот. Рокот за регистрација е 15 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

7. Пченицата откупена по цените од точка 1 на 
оваа одлука Дирекцијата, организациите за резерви 
на републиките и организациите за резерви на ав-
тономните покраини можат да ја продаваат интер-
вентно по цени што не можат да бидат пониски од 
пропишаните производителот продажни цени, зго-
лемени за трошоците на откупот, транспортот, чување-
то на пченицата за тековната економска година и 
продажбата. 

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

Е. п. бр. 898 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р.1 
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1 7 7 6 . 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и' 35/72), ЕО врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр 40/72) и член 27 од Договорот за основ-
ите на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД 
РОДОТ НА 1980 ГОДИНА 

1. Организациите на здружен труд (во ната-
мошниот текст: купувачите) ќе купуваат пченица 
од родот на 1980 година од организациите на здру-
жен труд кои произведуваат пченица сами или во 
кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водите ли, како и од индивидуалните производители 
(во натамошниот текст' производителите) по продаж-
ните цени на производителите, и тоа за: 

Дин/kg 

1) пченица од I класа 5,00 
2) пченица од I I класа 4,70 
3) пченица од I I I класа 4,40 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченицата испорачана во месец јули. За секој 
нареден месец, почнувајќи од месец август, а за-
клучно со месец мај наредната година, цените се 
зголемуваат 39 0,025 динари за килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон на натоварната станица на 
производителот, франко магазин на железничката 
станица на производителот или франко магазин 
на мелницата за производителите кои се занима-
ваат со производство на пченица сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски производи-
тели — по избор на купувачот, а за индивидуални-
те производители — франко магазин на организа-
цијата на здружен труд која врши откуп. 

3 Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченицата која е зрела, здрава, без знаци на мувла 
и туѓ вкус и мирис употреблива за човечка исхра-
на, незаразена од пченични болести и штетници, со 
76 kg хектолитарска тежина, 2% плевел и нечисто-
тија и 13п/о влага, и тоа за пченицата од: 

1) I класа - ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност од најмалку 
40; 

2) И класа - ако содржи најмалку 11,5% су-
рови протеини и седиментациона вредност од нај-
малку 30; 

3) 1И класа — ако содржи најмалку 10% суро-
ви псотеини и седиментациона вредност од најмал-
ку 18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на плевел, нечистотија или влага од процентот 
кој е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената 
ќе се напади за процентот на плевелот, нечистоти-
јата или влагата, односно ќе се зголеми за истиот 
процент. Здробените зрна помали од половина се 
сметаат како плевел. 

Ако пченицата има поголема или помала хек-
толлтарска тежина од тежината што е предвидена 
во точка 3 на оваа одлука, продажната цена се зго-
лемува односно се намалува за 0,5% за секој кило-
грам. над или под предвидената хектолитарска те-
жина. Дропките се земаат предвид. За пченицата 
која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg 

ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 
80 kg. 

За пченицата која^ има процент на влага пого-
лем од 14% цената ќе се намали и за трошоците 
на сушењето. Трошоците на сушењето се утврду-
ваат со договор меѓу производителот ич купувачот. 

За гламносаност на пченицата во појак степен 
и за замачканост и запалност на пченицата цената 
ќе се намали до 5%. 

5. Купувачите и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите усло-
ви за испорака на пченицата. 

в, Организациите на здружен труд кои вршат 
откуп^ и промет на пченица можат цените во про-
метот да ги формираат според прописите на надлеж-
ните општествено-политички заедници. 

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

Е. п бр. 899 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

7 7 7 . 

Врз основа на член 20 од Законот за парични-
от систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), 
во врска со одредбите на Општествениот план на 
Југославија за периодот од 1976 до 1980 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), а во соглас-
ност со Резолуцијата за политиката на остварува-
њето на Општествениот план на Југославија за 
периодот од 1976 до 1980 во 1979 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/78) и со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона 
и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1979 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 70/78), на предлог од Народната бан-
ка на Југославија, во согласност со надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗА-
ЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИ-

Т И К А ВО 1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за остварување на целите и 
задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/79), во точка 7 став 3 бројот: „13.100,000 000" 
се заменува со бродот: „22.400,000.000". 

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

Е. п. бр. 900 
И октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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Врз основа на член; 49 став 2' од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 1,0/76 и 36/79) м 
точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што 
ќе се применуваат при намалувањето на царината на 
увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 
декември 1978 година (-,Службен лист на СФРЈ", бр. 
44/78), чиешто важење е продолжено со Одлуката 
за продолжување на важењето на Одлуката за кри-
териумите што ќе се применуваат при намалување-
то на царината на увозот на специфичната опрема 
од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 
26/79 и 48/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТРИХЛОРЕТИЛЕН И ПЕРХЛОРЕТИЛЕН 

1. На увозот на производи од подолу наведени-
те тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
Производството на трихлоретилен и перхлоретилен 
царината ќе се пресметува по стапка од 5%, На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа и ца-
рината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%: 

„Тарифен 
број на 

Н а и м е н у в а њ е Царинска- Н а и м е н у в а њ е 
та тарифа 

1 2 

84.10/Зв Центрифугални пумпи во „Ѕ" изработка 
Ех. 
Пумпи за гшрклоретилен, и тетрахлоре-
тилен, со капацитет од 6 ш8 /ћ, во , Д ' 
изработка 

84.11/4а-2 Вентилатори за агресивни гасови 
Ех. 
Вентилатори на дестилациони колони, во 
„Ѕ" изработка, заштитени со зекафеи 

"84.17/2ж-2 Машини и уреди за разладување на ма-
теријали, друго 
Ех. 
— Изменувачи на топлината за издвоју-

вање на хлороводородна киселина од 
отпадните гасови, изработени од спе-
цијално стакло 

— Уреди за кондензација на перхлоре-
тилен и трихлоретилен, изработени од 
специјален графит 

— Ладилници за трихлоретилен, пер-
хлоретилен и отпадни гасови, изра-
ботени од графит и заштитени со зе-, 
кафен 

84.17/2к Машини, уреди PI опрема, и нивни дело-
ви, друго 
Ех. 
— Прегрејувани на тетрахлоретан, изра-

ботени од никел и од мек челик 

84.18/2а 

84.18/2е 

84.59/вк 

85.19/1Ѓ 

— Уреди за сушење на тетрахлоретан, 
изработени од тефлон и заштитени со 
зекафен 

— Уреди за десорпција на хлор од 
трахлоретан, изработени од никел 

— Евапоратори за испарување на тетра-
хлоретан, изработени од чист никел 

— Дефлегматори за раздвојување на 
парата на потешки и полесни фрак-
ции, изработени од челик отпорен на 
киселини 

Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување рѓа гасови (вклучувајќи и 
воздух) 
Ех. 
Филтри за пречистување на издувните 
гасови од дестилациони колони," зашти-
тени со зекафен 

Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување на други течности 
Ех. 
— Уреди за раздвојување на тррххлор-

етилен од водата, изработени од че-
лик, стакло или обложени со зека фен 

— Уреди за пречистување на тетрахлор-
етан, Превлечени со олово 

Други машини и механички уреди 
Ех. 
- ; Реактори за хлоролиза, изработени од 

ник ен 
— Колони за производство на течна сол-

на киселина со апсорпција на хлоров 
водород со помош на вода, изработени 
од материјали отпорни на солна ки-
селина 

— Уреди за неутрализација на трихлор-
етилен и перхлоретилен ,обложени со 
зекафен 

— Уреди за стабилизација на трихлор-
етилен и перхлоретилен, од огноот-
порно стакло со влошки од тефлон 

Разводни командни табли во 
ботка 
Ех. 

„Ѕ" изра-

Командни разводни табли за автоматско 
управување со процесот на производство-
то на трихлоретилен и перхлоретилен." 

2. Ова решение се применува на увозот кој се 
врши од 1 јануари до 31 октомври 1979 година. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот' ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 894 
18 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. pw 
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7 7 9 . 

Врз основа на член 4 од Законот за преземање 
обврски на федерацијата за враќање на ануитети-
те по определени кредити одобрени на организаци-
ите на здружен труд и на други самоуправни орга-
низации и "Заедници на подрачјето на Социјали-
стичка Република Црна Гора што го погоди земјо-
тресот во 1979 година ("Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/79), сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА КОНТРОЛА 

НА ВТАСАНИТЕ АНУИТЕТИ 

1. Основните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници што пре-
трпеле штета од земјотресот во 1979 година на под-
рачјето на Социјалистичка Република Црна Гора 
поднесуваат барања за плаќање на ануитетите по 
кредитите ед член 2 на Законот за преземање об-
поднесуваат барање за плаќање на ануитетите по 
определени кредити одобрени на организациите на 
здружен труд и на други самоуправни организации 
и заедници на подрачјето на Социјалистичка Репуб-
блика Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 
година, најдоцна 30 дена пред рокот на втасаноста 
на ануитетите. 

2. Организациите и заедниците од точка 1 на ова 
упатство поднесуваат барања за плаќање на овие 
ануитет!! што втасале од 15 април до 15 декември 
1979 година. 

3. Барањето за плаќање на ануитетите, заверено 
од банкава, од друга финансиска организација 
односно од фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини, организаци-
ите и заедниците од точка 1 на ова упатство го под-
ведуваат до Републичкиот фонд за обнова и изградба 
на подрачјето кастрадано од катастрофалзшот зем-
јотрес во Соцтзјалргстичзга Република Црна Гора (во 
натамошниот текст: Фондот). 

4. Кон барањето за плаќање на ануитетите под-
носителот на барањето поднесува фотокопија на 
договорната документација со соодветната банка, 
распоред на втасувањето на ануитетите и потврда 
од општинската комисија за процена на штетата 
како доказ дека претрчел штета од земјотресот во 
1979 година, книговодствена документација за осно-
вните средства, како и друга документација од ко ја 
може да се утврди правото на поднесување барање. 

5. Откако ќе изврши суштинска контрола на 
поднесените барања, фондот составува список на ор-
ганизациите и заедниците од точка 1 на ова упатство 
и, со приложената документација и оо свое мислење, 
го доставува до Народната банка на Југославија 
— за втасаните ануитети од член 2 точка 1 на Зако-
нот, а за втасаните ануитети од член 2 точ. 3 и 4 на 
Законот — до Сојузниот секретеријат за финансии. 

6. Контрола на бараката и на документацијата 
по кредитите од член 2 на Законот врши Сојузната 
буџетска^ инспекција. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ". 

- Бр. 8813/1 
16 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

7 8 0 . 

Врз основа на член 26 од Законот за производ-
ство и промет на ОПОЈНИ дроги (,,Службен, лист на 
СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ И ИЗВЕШТАИТЕ И ЗА РОКОВИ-
ТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 

Член 1 
Организациите на здружен труд, земјоделските 

задруги и земјоделците кои одгледуваат афион на-
менет за производство на опојни д фоти (во ната-
мошниот текст: опиумски афион) водат евиденција 
која ги содржи следните податоци: 

1) површина засеана со опиумски афион; 
2) број на одобрението и назив на органот што 

го издал одобрението за одгледување на опиумски 
афион; 

3) количина на опиумскиот афион обран од за-
сеаната површина; 

4) назив и седиште на организацијата на здру-
жен труд овластена за откуп на опиумски афион со 
која е склучен договор зта откуп на опиумски афион; 

5) количина на предадениот олиумски афион и 
датум на предавањето на огтиумскиот афдаш ma овла-
стената организација на здружен труд. 

Член 2 
Организациите на здружен труп кои вршат от-

к у п на опиумски афион водат евиденција ко ја ги со-
држи следните податоци: 

1) назив и седиште на организацијата на здру-
жен труд или ита земјоделскава задруга, одвоено 
презиме, име и адреса на земјоделецот, со жој е 
склучен договор за откуп на опиумски афион; 

2) количина на откупениот опиумски ^афида; 
3) датум на извршениот откуп на опиумски 

афион; 
4) назив и седиште на организацијата на здру-

жен труд на која и е предаден опиумски афион; 
5) издадена количина на опиумски афион; 
6) залихи на огогумски афион на почетокот и на 

крајот од извештајниот период. 

Член 3 
Организациите на здружен труд кои вршат пре-

работка на огтиумски афион и производство на опој-
ни дроги водат евиденција која ги содржи следните 
податоци: 

1) залихи на опиумски афион на крајот од прет-
ходната календарска ^година; 

2) залихи и видови на опојни дроги на крајот од 
претходната Календарска година; 

3) количина на опиумски афион преработен во 
опојни дроги; 

4) произведени количини и видови на опојни 
дроги: 

5) количини и видови на опојни дроги прерабо-
тени во други опојни дроги; 

6) количини и видови на опојни дроги потроше-
ни за изработка на локови: 

7) залихи на опиумски афион на крајот од теку-
штата година; 

8) залихи на опојни дроги на крајот да текупе-
тата година. 

Член 4 
Организациите на здружен труд кои вршат увоз, 

извоз или промет на опојни дроги водат евиденција 
која ги содржи следните податоци: 
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1) залихи на опојни дроги на крајот од претход-
ната година; 

2) набавени, увезени и испорачани количини "Л 
видови опојни дроги; 

3) назив и седиште на продавачот односно на ку-
пувачот; 

4) број на увозната односно извозната дозвола 
врз основа на која е извршен увоз односно извоз на 
опојна дрога; 

5) датум на набавката односно на испораката на 
ОПОЈ на дрога; 

6) количини и видови на опојни дроги кои се на-
оѓаат на залихи на крајот од годината. 

Член 5 
Организациите на здружен труд, земјоделските 

задруги и земјоделците од член 1 на овој правилник 
му доставуваат на надлежниот републички односно 
покраински орган годишни извештаи со податоците 
пропишани со овој правилник, до 31 јануари наред-
ната година. 

Покрај годишните извештаи, организациите на 
здружен труд кои вршат увоз и извоз на опојни дро-
ги им доставуваат на органите од став 1 на овој 
член тримесечни извештаи за увезените и извезени-
те количини и за видовите опојни дроги, во рок од 
15 дена од денот на истекот на тримесечјето за кое 
се доставува извештајот. 

Член 6 
Надлежните републички односно покраински 

органи му доставуваат на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита збирни извештаи од 
член 5 став 1 на овој правилник до 31 март за мина-
тата година, а извештаите од член 5 став 2 на овој 

правилник — во рок од 30̂  дена од денот на истекот 
на тримесечје^ за кое се доставува извештајот. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 2985 
15 август 1979 година 

Белград . 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и соци-

јална заштита, 
Светозар Пеновски, с. р, 

7 8 1 . 

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 
65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/78), Собранието на Заедни-
цата на социјалното осигурување на воените оси-
гуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИ-
ЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ 

1. Старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, усогласени според чл. 64 и 65 став 1 од Зако-
нот за пензиското и" инвалидското осигурување на 
воените осигуреници, се усогласуваат со движење-
то на просечните трошоци на животот во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија така 
што, почнувајќи од 1 октомври 1979 година, се зго-
лемуваат за 6% од исплатената пензија за месец 

септември 1979 година според чинот и класата што 
во смисла на член 17' став 2 од тој закон, служеле 
за определување на пензискиот основ, 

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатоков 
кон пензијата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" на лицата одликувани со Орден на наро-
ден херој и на борците од Шпанската народноослобо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина не може да го премине износот на највисо-
киот месечен личен доход на функционерите на 
Собранието на СФРЈ од претходната година. 

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

БрГ 46-1 
17 октомври 1979 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, с. р. 

- 7 8 2 . 

Врз основа на член бб став 1 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на СФРЈ4, бр. 32/78), 
Собранието на Заедницата на социјалното осигуру-
вање на Абените осигуреници донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1980 

ГОДИНА 

1. Старосните и инвалидските пензии и семеј-
ните пензии, остварени или усогласени според За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
на воените оисгуреници, определени од пензискиот 
основ што го сочинува платата според прописите 
за платите на активните воени лица што важел во 
декември 1978 година, се усогласуваат во 1980 го-
дина. 

2. Старосните и инвалидските пензии се усогла-
суваат со утврдување на нов пензиски основ, што 
го сочинува платата на чинот, односно на класата 
во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување на воените оси-
гуреници, што според прописите за платите на ак-
тивните воени лица што важеле во декември 1979 
година, им припаѓа на активните воени лица од 
соодветен чин односно класа, како и посебните до-
датоци во смисла на член 64 став 3 на тој закон. 

Семејните пензии се усогласуваат со утврдува-
ње на нов основ за определување на семејната 
пензија, што го сочинува усогласената старосна, од-
носно инвалидска пензија во смисла на став 1 оџ, 
оваа точка. 

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усо-
гласуваат по службена должност, а новите износи 
на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јану-
ари 1980 година. х 

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

Бр. 47-1 
17 октолтри 1979 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното осигурува-
ње на воените осигуреници 

Претседател, 
Мирко Нововиќ, с. р; 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА' ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник — соју-
зен секретар за надворешна трговија Филип Бабиќ 
и се става на располагање во смисла на член 249 
од Законот за основите на системот на државната 
управа и за СОЈУЗНИОТ извршен совет и соЈузните 
органи на управата. 

Е. л. бр. 866 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 23/78), С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник — соју-
зен секретар за надворешна трговија Борис Голевш-
чек и се става на располагање во смисла на член 
249 од Законот за основите на системот на државна-
та управа и за Сојузниот извршен совет и СОЈУЗНИТЕ 
органи на управата. 

Е. л. бр. 867 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Манган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и соЈузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 2 3 / 7 8 ) , С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста помошник — соју-
зен секретар за надворешна трговија д-р Берислав 
Блажевиќ и се става на располагање во смисла на 

член 249 од Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за С О Ј У З Н И О Т извршен Совет и со-
јузните органи на управата. 

Е.п. бр 868 
11 октомври 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р.' 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А 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 Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат 

Од СР Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђипало Јозе Марко, Ерцеговић Шимуна Иван, 
Лоренцин Грге Милан, Нишевић Ђуре Вујо, Попо-
вић Ђуре Никола, Шипић Стипе Анте, Видаковић" 
Ђуре Ђуро, Војводић Николе Миле, Зајц Ивана Ми-
рослав; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бојанц Јосипа Вид, Букал Аугуста Стјепан, 
Буковац Матије Живко, Дадић Филипа Иван, Де-
лић Стевана 'Драган, Гојковић Гаје Петар, Грегурек 
Ивана Стјепан, Херак Славка Стево, Крајновић Са-
ве Драган, Маџаревић Остоје Илија, Максимовић-
-Богатић Ивана Злата, Малбаша Марка Душан, Ма-
риновић Марка Иван, Милаковић Јове Миленко, 
Мишић-Павковић Томе Зора, Премец Петра Иван, 
Шајатовић Милана Милош, Верић Мије Т^на; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Атлија Стјепана Мато, Бахмајер Андрије Фра-
њо, Безић Звонимира Крешимир, Чанжек-Вјелајец 
Василије Вера, Дуић Марка Иван, Гавриловић Ла-
зара Миленко, Граора Косте Илија Грегорко Вла-
димира Драгутин, Нарр Драгутина Антун, Ивковић 
Томе Стјепан, Јеласка Дује Анђелко, Краљ Конра-
да Алберт, Марковић Марка Анте, Меанџија Љуба-
на Драган, Међиморец Јосипа Винко, Микан Јуре 



Страна 1718 — Број 54 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 26 октомври 197д 

Стјепан, Милошевић Раде Милорад, Мишић Лаза-
ра Раде, Петровић Стеве Милош, Прпић Анте Ран-
ко, Радош Илије Бранко, Савић Николе Бошко, Сто-
јовић Јагоша Ананије, Штефанац Миладина Здрав-
ко, Урем Јерка Анте, Вујновић Глише Јово; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на военостручните 
знаења и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО З Л А Т Н И 
МЕЧЕВИ 

Иванчевић Ђуре Стево; 

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

СО ОРДЕН НА Р Е П У Б Л И К А Т А СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бастаја Милана Никола, Бунић-Првчић Стје-
пана Катица, Медаковић Драгана Милан, Миоковић 
Дане Милан, Пецко Стеве Драгутин, Шоштарко-
-Лазарић Марка Еуфемија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бартуловић Вигрила Миљенко, Бришевац-Беч 
Милана Душанка, Буњевчевић Ђуре Ђорђе, Цергољ 
Леона Вилко, Црнковић Казимира Антун, Чепек 
Томе Алојз, Ћук Симе Јован, Дазгић Милутина Не-
над, Делавец Ивана Славко, Дукић Митра Душан, 
Ђелековчан Флоријана Фрањо, Фумић Николе Ни-
кола, Герић Мате Емил, Главић-Краљ Ивана Ирена, 
Грабер Густе Иван, Грандић Имбре Ва лент, Грубор 
Стојана Стево, Хемар Блажа Алојз, Херак Проке 
Вељко, Ивић Ђуре Иван, Јагић-Црквенчић Игнаца 
Дора, Јерговић-Прешецки Ивана Катица, Јурлина 
Кузмана Анте, Калинић-Гвозденовић Лазе Љуба, 
Канижанец Стјепана Иван, Коровљевић Игње 
Здравко, Костањшек Фрање Златко, Ковачевић Ма-
те Славко, Крајачић Јосипа Иван, Лаштре-Тошић 
Луке Срећка, Лоњак Јосипа Валент, Лукачек-Ва-
јагић Марка Марија, Марас-Рајко Антона Славица, 
Међимурец Ивана Љубомир, Николић Милутина 
Александар, Новаковић Стјепана Барбара, Петрач 
Стјепана Аугуст Петровић Милутина Бранко, Пи-
липовић-Бруновић Ђуре Вера, Поповић Ћирила 
Драгутин, Премец Ђуре Бранко, Пухан Томе Ђуро, 
Рестек Фрање Иван, Рибарић Ивана Миле, Селако-
вић Јачима Мирољуб, Стјепановић Симе Мане, 
Шкорић Јове Ђуро, Витановић Васе Милош, Врдо-
љак-Сладе Блаже Динка, Вуксан-Калишник Алој-
за Станислава, Завртник Марије Мартин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајхингер Томислава Томо, Атлија-Јерковић 
Ивице Злата, Бабац Шиме Грго, Бабић Бранка Три-
во, Бадалин Милутина Боривој, Бадовинац Дани-

јела Никола, Бајчић Антуна Фрањо, Баленовић 
Фрање Мато, Бјелош Миле Душко, Богданић Гаше 
Иван, Боровић Фрање Јосип, Божић Мије Фрањо, 
Бр лечић Николе Јанко, Будисављевић Миле Буде, 
Бусија Фрање Вјекослав, Црногорац Јанка Душан, 
Чејван Османа Смаил, Чевизовић Марка Богдан, 
Ћушић Николе Јово, Дасовић Павао Милан, Делић 
Раде Бошко, Девчић Миле Никола, ДиЈаношић Ан-
дрије Иван, Дракуловић Жарка Озрен, Дрезга Ду-
шана Душанка, Дрвар-Герић Ивана Марија, Ду ду-
ковић Милића ДОЈЧИН, Дудуковић Милована Миле-
та, ДудукоЕић Тодора Милош, Думбовић Јанка Вла-
до, Ђаковић Миле Ђуро, Ђиновић Стевана Димит-
рије; 

Ђурђина Томе Фрањо, Филиповић Стјепана Ми-
лан, Гајдек Ивана Мато, Галовић Филипа Мате, 
Главаш Мехе Омер, ГолуЈб-Прешецки Ивана Мар-
гита, Грегурек Стјепана Иван, Грубић- Петоа Ми-
лан, Хорват-Јакопчин Фрање Милица, Хребац Ма-
те Стјепан, Ху мек Марија Драгутин, Иванишевић 
Исе Јован, Јагровић Ђуре Петар. Јакупец Фрање 
Иван, Јошт Стјепана Јосип, Кахримановић Му мина 
Кахро, Каурић Фрање Фрањо, Кљајић Милана Ђу-
ро, Кнежевић Милоша Андрија, Комленовић Љу-
бомира Стјепан, Кончар-Пребег Јосипа Ката, К опа-
нак Мате Јулиус, Ковачић Фрање Драган, Козарић 
Андрије Иван, Козлина Миле Станко, Козулић Вје-
кослан,а Фрањо, Кршлак Хамдије Мухарем, ^ ч е -
ковић Мије Андрија, Малешевић Милоша Невенка, 
Марковић Мате Иван, Мехиновић Ибре Мухарем, 
Мемић Салиха Хусеин, Михајловић Стјепана Анђе-
ла, Микуландра Јерка Мато, Милојковић Драгољу-
ба Никола, Милошевић Милка Благоје, Мужина-
-Коуу Виктора Злата, Нађи Николе Јосип. Немет 
Стјепана Марија, Обрановић Николе Јово; 

Овчарић Валента Ђуро, Падавић Јована Стан-
ко, Павлек Мије Владо, Пеневски Јосипа Стјепан, 
Реег Злате Бранимир, Петровић Петра Божо, Перић 
Павла Фрањо, Пожгај Ивана Јосип. Продановиђ-
Маричић Стеве Босиљка, Радаковић Гаше Никола, 
Раданац Стеве Стево, Радмиловић Игнатије Чедо, 
Радошевић Јакова Иван, Ракић Стеве Душан, Ра-
кић-Радаковић Миле Зорка, Репић Ђуре Фрањо, 
Ројц Ивана Фаника, Рукавина Светозара Славко, 
Савић Михајла Мијо, Савић-Трбовић Илије Нада, 
Савић--Першић Фердинанда Невенка, Савић Стоја-
на Рајко, Сеферовић Бећира Махмут, Секулић Мит-
ра Никола, Сивец Мирка Фрањо, Смољановић Бо-
же Никола, Собочанец Томе Стјепан, Сокач Мате 
Валент, Србљанин Милана Драган, Станић Мате 
Мато, Станић Милана Томислав, Стубић Илије Дра-
гутин, Шрбец-Шпирк Јосипа Катица, Штаби Ђуре 
Ђуро, Тадић Стојше Стево, Тручич Ивана Стјепан, 
Турк Фабијана Милан, Тушек-Шешић Николе Мил-
ка, Угарковић Николе Томислав, Видек Петра Иван, 
Видосављевић Драгише Петар, Винцек Ђуре Ђуро, 
Зетовић-Сипић Петра Иванка, Живановић-Шкуфца 
Јасипа Цвета,- Живко Ивана Матија, Савић Гаје 
Милутин; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на военостручните знаења и 
борбената готовност на. нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Би Нанић Ивана Никола, Комес Виктора Иван, 
Котур Михајла Драгомир, Магдић Јосе Иван, Н и к у -
лец Алексе Иван, Стрнад Алексе Јосип; 
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— за залагање во социјалистичката изградба, на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Баричевић Анте Петар, Белчић-Блажотић Пг-
наца Марија, Блажековић Мате Златко, Богдано-
вић Манде Даниел, Брглес Вилима Стјепан, Цулек-
Лајтман Андрије Цецилија, Чала-Јурин Анте Ми-
рослава, Чеси Стјепана Мијо, ДудукоЕић Петра 
Урош, Дукић Ђуке Јандро, Фришчић Стјепана Јо-
сип, Гротић-Зетовић Павла Слава. Грозданић Раде 
Милорад, Јалшић Фрање Ир.ан, Кључарић Фрање 
Фрањо, Кончар-Шеновић Ивана Злата, Кухарић 
Ивана Драгутин, К у к и ћ Симе Петар, Кузмић-Ла-
куш Игнаца Љубица, Марић Младена Милан, Ма-
тијашић Андрије Јосип, Микулец-Варговић Мије 
Емица, Павковић Томе Милка, Перта Ивана Иван, 
Петровић-Марковић Мате Тереза, Пољак Ђуре Сто-
јан, Штефанец Андрије Фрањо, Штенгл-Изаниш 
Луке Драгица, Вратарчћ Едварда Ана; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајагић-Милковић Мије Славка, Бајт Антуна 
Стјепан, Бакић Паве Богдан, Баста Богдана Урош, 
Бућан Ђуре Дамјан, Будановић-Мартиновић Нико-
ле Нада, Добренић Николе Велимир, Драженовић 
Миле Станко, Дудуксвић Милоша Васан, Ду јић-
-Новосел Радослава Анкица, Џафо Николе Мф о, 

""Ђелековчан-Пети Ивана Марија. Ђогић-Цергољ 
Лесна Даница, Ђурић Стјепана Никола, Гашпаро-
вић-Рендулић Драгутина Манда, Гушић-Куфтић 
Антона Вјекослава. Харамија-Штрек Ивана Анкица, 
Хорватић Петра Андрија, Хрвоић-Спевец Елза, 
Ханковић Милована Никола, Једнак 'Дмитра Слав-
ко. Јовановић-Јуричић Пио Елизабета, Јурчевић 
Шиме Злата; 

Јурчић Паве Винко, Јурич^н Алексе Аница, 
Јурковић Луке Никола, Канижај Казимира Алојз, 
Кардаш Мате Мирјана, Келерајтер Милана Стјепан, 
Клаић Томе Милан, Кордић Савана Радован, Косец 
Стјепана Иван, Краљић Ципријан Вид, Крамар 
Ивана Фердинанд, Криштоф Јосипа Бранко, Кули-
шић Мирка Јосо, Мацакања-Буквић Михајла Веро-
ника, Мајцен Ивана Фрањо, Матарић Стјепана 
Невенка, Мамула-ЅсоШ Стјепана Вј ера, Маринчић 
Пере Лука, Маринковић Боже Милан, Марјановић 
Ивана Маријан, Марковпћ-Радмиловић Јове Милка, 
Мартиновић Милоша Милан, Микинац Фрање Мар-
тин, Миодраговић Јована Милован, Мишир Филипа 
Стјепан, Мишковић Саве Вукица, Млинарић Ивана 
Стјепан, Ничевски Најде Љубица, Новаковић Анте 
Јања, Новаковић Милана Милић, Његован, Саве Ми-
рослав. Окановић Мехмеда Хасан, Пејковић Мила-
на Андрија,- Перковић Стјепана^осип, Премор Стан-
ка Дубравка, Прерадовић Гојка Душан, Прошић 
Мирка Слободан, Радошевић Ђуре Петар, Радуло-
вић Дмитра Лазо, Радуловић Милана Марко, Рак 
Ивана Марија, Ралић Илије Милош, Сафић Махму-
та Жељко, Силић Мехе Мухарем, Солдат Јове Ми-
ле, Шебастијан Стјепана Фрањо, Шлезингер Жиге 
Божидар, Шмит Фрање Стјепан, Шнајдер Ивана 
Иван, Шојат Фрање Мирослав, Шушулић-Мунилса-
ба Раде Милева, Тинтор Љубана Милан, Вален,та 
Мате Иван, Бегеш Петра Васо, Вего Мирка Рудолф, 
Винцек Ивана Стјепан, Вргоч-Маланр Ивана Неда,, 
Вучковић Миле Дане, Вукелић Данила Милан, Ву-
ковић Анте Леополд, Зделар Мије Ђуро, Зец Анто-
лиш Штефица, Зухрић Мустафе Афан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бурек Катице Стјепан, Иваниш Мате Иван. 

Бр. 15 
5 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

О д СР С л о в е н и ј а 
I 

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

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Мег л ич Андреја Станко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Јургеле Томажа Јанез, Мертељ Франца 'франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Голмајер Игнаца Франц, Коцјанчич Јанеза 
Јанез; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакса Ивана Павао, Чебавс Јакоба ,Јоже, Дебе-
лак Јанеза Павел, Книфиц-Добникар Франца Анге-
ла, Муховец Франца Винко, Облак Ивана Алојз; 

— за залагање во социјалистичката изградба н^ 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Калич Франца Алојз; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Хрибар Станка Виљемина; 
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Од СР С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђого Владе Лазар, Јеремић Јеремије Славко, 
Мајсторовић Дмитра Ђуро, Панић Милутина Вели-
мир, Радивојевић Радмила Велимир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Голубовић Николе Спасоје, Станић Обрада Ми-
лоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Чедомира Богомир, Чикарић Тиодора 
Властимир, Думановић Душана Србислав, Ђоковић 
Живадина, Славољуб, Ђорђевић Владана Миљко, 
Ђорђиловић Лазара Мирослав, Ђуровић Живојина 
Љубинко/ Бркић Драгомира Милош, Ивовић Милин-
ка Ненад, Глишић Михајла Милош, Караулић Ра-
домира Јовиша, Кљајић Милана ^Радивоје, Крстић 
Драгомира Миладин, Кузмановић Владимира Бого-
мир, Кузмановић Ратка Марко, Лазаревић Љубиса-
ва Миодраг,. Лазић Борисава Милан. Мајсторовић 
Дмитра Стева, Михајловић Милана Михајло, Мила-
диновић Радојка Бранко, Милентијевић Војислава 
Миодраг, Милојковић Борисава Владислав Мило-
шевић Живка Остоја, Милашевић Богдана Радул, 
Мирић Стевана Милосав, Мукер Радивоја Дивна, 
Николић Божина Радисав, Обрадовић Драгомира 
Миодраг, Оцокољић Милића Милоје, Павловић Ми-
ливоја Миодраг, Пепић Светислава Мирољуб, Пеш-
терац Миленка Милан, Петковић Станимира Бра-
нислав, Петровић Јездимира Милорад, Петровић 
Драгомира Милован, Петровић Аритона Владимир, 
Полић-Раденковић Раденка Милица, Полић Милана 
Обрео Полић Гвоздена Живко, Поповић Миомира 
Душан, Раденковић Раденка Милорад, Радовић 
Здравка Владан. Радуловић Бранка Радош, Рашко-
вић Адама Рашко. Ружић Станимира Александар, 
Сарић Милена Милован. Савовић Миодрага Милу-
тин, Сес-чанац Добросава Милан. Стањевић Милора-
да Момчило. Стојановић Никодија Сава, Тодоровић 
Војислава Живорад, Топличић Станка Александар, 
Тоскић Љубомира Миладин. Величковић Живадина 
Драгомир, Веселиновић Милена Љубивоје, Вукосав-
љевић Драгомира Тиосав, Вулетић Љубодрага Ве-
либор, Живковић Радована Ѓорђе; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Цветковић Милосава Влајко; 
— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ђуричић Радише Сава, Ђуровић Живојина Ла-
зар, Гатић-Илић Рајка Данина. Иванковић-Кртинић 

Томе Јованка, Јовановић Милетина Радојица, К а -
рамарковић ЈБубисава Рафајло, Максимовић Бори-
воја ' Драгослав, Милошевић Богомира Живадин, 
Нинковић-Д ам јановић Јована Анђелка, Ристић Ми-
лана Душан, Ристић Момира Светомир, Смиљковић 
Миодрага Миадин, Шеровић Милана Вељко, Вука-
диновић Раденка Владимир, Вуловић Милуна То-
мислав. 

Бр. 24 
23 февруари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Нтпача 

769. Одлука за утврдување на основицата за 
усогласување на личните доходи на функ-
ционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ — — — — — — 1697 

770. Одлука за усогласување на надоместот на 
личниот доход на делегатите што го ос-
тваруваат надоместот на личниот доход 
во Собранието на СФРЈ — — — — 1697 

771. Уредба за начинот и условите под кои ко-
рисниците на општествени средства мо-
жат кај Службата на општественото кни-
говодство да отвораат и укинуваат сметки 1697 

772. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 1700 

773 Одлука за обрвската за поведување по-
стапка на самоуправно спогодување на 
организациите на здружен труд за уво-
зот на сурово кафе во 1980 година — — 1701 

774. Одлука за обврската за прибавување 
определени уверенија при прометот на 
кафе — — — — — — — — — 1701 

775. Одлука за гарантираните (заштитните) 
цени на пченицата од родот на 1980 го-
дина^ — — — — — — — — — 1712 

776. Одлука за продажните цени на пченицата 
од родот на 1980 година — — — — — 1713 

777. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната по-
литика во 1979 година — — — — — 1713 

778. Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за произ-
водство на трихлоретилен и перхлорети-
лен — — — „ — —. — — — — 1714 

779. Упатство за поднесување барања и за 
контрола на втасаните ануитети — — 1715 

780. Правилник за содржината и начинот на 
,водење на евиденциите и извештаите и ^а 
роковите на доставување податоци за про-
изводството и прометот на опојни дроги — 1715 

781. Одлука за усогласување на пензиите со 
движењето на просечните трошоци на 
животот — — — — — — — — 1716 

782. Одлука за усогласување на пензиите за 
1980 година - — — — — — — — 1716 

Назначувања и разрешувања — — — — 1717 
Одликувања — — — — — ,— — — — 1717 

Издавач; Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Дош, фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички: 
завод Белград! Булевар војводе Мишиќа бр, 17. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 


