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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМИТЕ 

ЗА ВРСКИ 
Се прогласува Законот за системите за врски, што го 

усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 29 јуни 1988 година. 

П бр. 845 
29 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревиќ, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Душан Поповски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат прашањата за системите 

за врски што се од значење за безбедноста на земјата и за 
технолошкото единство на системите за врски, меѓународ-
ните врски и радиоврски, користењето на радиостаниците 
од страна на дипломатските и конзуларните претставниш-
тва, странски правни лица и странски државјани, стандар-
дите, техничките нормативи и нормите на квалитетот на 
техничките средства за врски и евидентирањето и обра-
ботката на податоците во областа на врските. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој закон го имаат 

следното значење: 
1) врска е секој пренос, предавање или прием на пора-

ка во форма на знаци, сигнали, пишуван текст, слика и 
звук или соопштение преку жични, радиски, оптички или 
други електромагнетни системи; 

2) технички средства за врски се постројки, уреди, 
апарати и друга опрема што служи за остварување врски; 

3) систем за врски е збир на телекомуникациони об-
јекти односно на технички средства кои меѓусебно се по-
врзани така што да претставуваат технолошка целина и се 
да користат на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија или на одделни нејзини дело-
ви за пренос, предавање или прием на пораки; 

4) имател на систем за врски е носителот на правото 
на располагање со систем за врски; 

5) имател на технички средства за врски е носителот 
на правото на располагање или носителот на правото на 
привремено користење, или сопственикот на технички 

средства за врски што ги користи исклучително за соп-
ствени потреби; 

6) технолошко единство на системите за врски се 
единствена технологија во пренесувањето на пораки и 
единствени технички карактеристики на употребените тех-
нички средства; 

7) вонредни околности се настани причинети од еле-
ментарни непогоди и катастрофи, епидемии од поголем 
обем, поголеми растројства во функционирањето на за-
должително поврзаните системи за врски, загрозеност на 
безбедноста на земјата, непосредна воена опасност, воена 
состојба и други вонредни околности; 

8) индустриска, научна и медицинска примена на ра-
диофреквенциска енергија е работа на уредите или апара-
тите што се конструирани така што локално да произве-
дуваат и користат електромагнетна енергија за потребите 
на науката, медицината, индустријата, домаќинството или 
за слични потреби, исклучувајќи ја секоја примена во 
врските; 

9) радиофреквенциски опсег е дел од радиофреквен-
цискиот спектар што се наоѓа помеѓу две определени гра-
нични радиофреквенции; 

10) исклучителна радиофреквенција е радиофреквен-
ција доделена на радиостаници на еден имател (на една 
локација или во определена зона на опслужување), водејќи 
сметка за густината на зафатеност на опсегот и за по-
требниот квалитет на радиоврските; 

11) заедничка радиофреквенција е радиофреквенција 
доделена на радиостаници на повеќе иматели од иста или 
различна дејност, водејќи сметка за густината на зафате-
н о с т на опсегот и за потребниот квалитет на радиоврски-
те; 

12) општа радиофреквенција е радиофреквенција до-
делена на радиостаници на повеќе иматели, не водејќи 
сметка за густината на зафатеноста на опсегот и за квали-
тетот на радиоврските; 

13) радиостаница е еден или повеќе предаватели или 
приемници или комбинација на еден или повеќе предава-
тели или приемници, со една или повеќе антени и со други 
припаѓачки уреди на едно место што се потребни за врше-
ње на радиослужбите; 

14) радцомрежа е збир на три или повеќе радиостани-
ци што овозможуваат остварување на радиоврски помеѓу 
три или повеќе точки; 

15) радиоемисија е електромагнетско зрачење од 
предавателна радиостаница; 

16) доделена радиофреквенција е центар на фреквен-
цискиот опсег доделен на радиостаница; 

17) пречка е штетна пречка која суштествено и зачес-
тено ја спречува или прекинува работата на радиослужба-
та над дозволените норми утврдени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој закон; 

18) станица за контрола на радиоемисиите е збир на 
специјални приемници, антени и други уреди на едно мес-
то што се потребни заради контрола на радиоемисии, за 
откривање на емисии на радиостаници без дозвола и на 
други недозволени емисии, за истражување на штетни 
пречки причинети со емисии, како и за испитувања и мере-
ња во радиоврските за потребите на планирањето на 
радиосистемите; 

19) контрола на радиоемисиите е проверување на 
усогласеноста на карактеристиките на емисиите на радио-
станиците за кои се издадени дозволи со карактеристики-
те пропишани со сојузни прописи; 

20) фиксна сателитска служба е радиокомуникација 
помеѓу земните радиостаници со посредство на еден или 
повеќе сателити. 
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Член 3 
При изградбата на системи за врски мора да се обезч 

беди особено: усогласен развој и ефикасно функционира-
ње на системите за врски, меѓусебно поврзување на систе-
мите за врски, одржување и користење на поврзаните сис-
теми за врски, како и изградба на заеднички капацитети. 

Член 4 
Системот за врски на југословенските пошти, телег-

рафи и телефони (во натамошниот текст: систем за врски 
на ЈПТТ) е основен систем за врски во Југославија на кој 
се поврзуваат другите системи за врски, Во согласност со 
овој закон. 

Системот за врски на ЈПТТ се планира и развива за-
ради изградба на интегриран и технички единствен систем 
за врски и интеграција на сите телекомуникациони 
служби. 

Радиостаниците за работа во фиксна сателитска 
служба се составен дел на системот за врски на ЈПТТ. 

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ра-
диостаниците за работа во фиксна сателитска служба што 
служат за прием и емитување на радио и телевизиски про-
грами можат да бидат и составен дел на системот за врски 
на радиодифузните организации во рамките на ЈРТ. 

Имателите на систем за врски од став 4 на овој член, 
согласно со член 7 од овој закон, ги усогласуваат своите 
планови за развој со ПТТ организации. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници се грижат за раз-

војот и изградбата на системот за врски на ЈПТТ, во сог-
ласност со општите потреби на општеството, како и со по-
требите на безбедноста на земјата и на технолошкото 
единство на системите за врски. 

Член 6 
Заради обезбедување технолошко единство на систе-

мите за врски, имателот на систем за врски е должен сво-
јот систем за врски да го планира, гради, користи и 
одржува во согласност со основната техничка и технолош-
ка концепција на тој систем и на начин со кој се обезбеду-
ва технолошко единство на системите за врски. 

Со основната техничка и технолошка концепција на 
системите за врски имателот на систем за врски ги утврду-
ва основните технички принципи за организацијата, из-
градбата, одржувањето и функционирањето на системите 
за врски, а особено: 

1) принципите и целите на изградбата и проширува-
њето на телекомуникационата мрежа; 

2) поделбата на телекомуникационата мрежа на сооб-
раќајни подрачја односно на подрачја за давање услуги на 
крајните корисници; 

3) техничките принципи и критериумите за изградба 
на телекомуникационата мрежа; 

4) основните принципи на експлоатацијата на телеко-
муникационата мрежа. 

Основната техничка и технолошка концепција на сис-
темот за врски имателот на систем за врски ја утврдува во 
согласност со: 

1) овој закон и прописите донесени врз основа на овој 
закон; 

2) стандардите, техничките нормативи и нормите на 
квалитетот на производите и услугите; 

3) планот на намената на фреквенциските опсези; 
4) препораките на меѓународните советодавни коми-

тети за телеграфија и телефонија односно за радио 
(СС1ТТ и СС1К) и со другите меѓународни технички усло-
ви и стандарди од областа на врските, согласно со меѓуна-
родните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

Член 7 

Имателите на системи за врски се должни меѓусебно 
да ги усогласуваат своите планови за развој, особено во 
поглед на: 

1) намената и локацијата на телекомуникационите 
објекти; 

2) видот и правецот на системот за пренос; 

3) капацитетот на системот за пренос на одделни 
правци; 

4) мерките за заштита на системот за пренос; 
5) роковите за изградба на заеднички објекти. 
Плановите за развој на системите за врски, кои за-

должително се поврзуваат во Системот за врски на Југо-
славија, се усогласуваат според постапката, што се уреду-
ва со пропис донесен врз основа на овој закон. Со тој про-
пис се определува носителот на координацијата за меѓу-
себно усогласување на овие планови за развој. 

Одобрение за изградба, реконструкција или проши-
рување на системите за врски што задолжително се по-
врзуваат во Системот за врски на Југославија, по заврше-
ното усогласување на плановите за развој, издава над-
лежниот орган во републиката односно во автономната 
покраина, по прибавено мислење од носителот на коорди-
нацијата за усогласување на плановите за развој. 

Имателот на систем за врски односно заинтересира-
ните органи или организации, освен имателите на систем 
за врски на вооружените сили и на систем за врски на ор-
ганите за внатрешни работи, се должни своите потреби за 
врски да ги достават до ПТТ организација на тоа подрач-
је. 

Имателот на функционален систем за врски, освен 
имателите на функционални системи за врски кои за-
должително се поврзуваат во Системот за врски на Југо-
славија, е должен да го усогласи својот план за развој на 
системот за врски со ПТТ организација на тоа подрачје. 

Одобрение за изградба, реконструкција или проши-
рување на функционалниот систем за врски од став 5 на 
овој член издава надлежниот орган во републиката однос-
но во автономната покраина, ако врз основа на мислењето 
на ПТТ организација на тоа подрачје оцени дека не е тех-
нолошки можно и економски оправдано да се користи сис-
темот за врски на ЈПТТ. 

Член 8 
Имателот на систем за врски односно корисникот на 

систем за врски и на технички средства за врски не смее да 
го спречува функционирањето на системите за врски или 
на средствата за врски на други иматели на системи за вр-
ски. 

Член 9 
Забрането е воспоставувањето и користењето на вр-

ски спротивно на интересите на безбедноста на земјата, 
основите на системот на социјалистичкото самоуправно 
уредување на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и на јавниот ред и морал. 

Член 10 
Имателите на системи за врски се должни, во рамки-

те на техничките можности, да обезбедат неповредливост' 
на тајноста на портките, а особено неповредливост на тај-
носта на пораките што се пренесуваат во вонредни окол-
ности, и трајно да вршат контрола над обезбедувањето не-
повредливост на тајноста на пораките. 

Член 11 
Имателите на системи за врски и на средства за вр-

ски се должни преносот на пораки, кога е тоа уредено со 
прописите донесени врз основа на овој закон, да го вршат 
на начин на кој се обезбедува сигурно и брзо спогодување, 
со употреба на единствени изрази, поими, знаци и скрате-
ница 

Член 12 
Имателот односно корисникот на систем и на сред-

ства за врски мора да употребува отворен слог и пропи-
шани домашни и меѓународни слогови, кодови и скрате-
ница 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
можат да се употребуваат сопствени слогови и кодови, на 
начинот и под условите определени во прописите за крип-
тозаштитата, а врз основа на одобрение од сојузниот сек-
ретар за народна одбрана, дадено во спогодба со функцио-
нерот кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи. 
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Член 13 
Имателите на системи за врски мораат да му даваат 

првенство на преносот на пораки што се однесуваат на 
безбедноста на земјата и на човечките животи на море, на 
копно, во воздухот или во просторот надвор од атмосфе-
рата, како м на загрозеноста на имотот од поголем обем. 

Член 14 
Објекти и технички средства за врски од значење за 

технолошкото единство на системите за врски можат да се 
произведуваат, проектираат, употребуваат, градат и 
одржуваат во согласност со стандардите, техничките нор-
мативи, нормите на квалитетот на производите и услуги-
те, техничките услови и со прописите донесени врз основа 
на сојузните закони со кои се уредуваат прашањата од 
значење за стандардизацијата и за технолошкото един-
ство на системите за врски. 

Член 15 
Објектите и техничките средства за врски од значење 

за технолошкото единство на системите за врски, за кои е 
тоа определено со пропис донесен врз основа на сојузен 
закон, подлежат на задолжително атестирање. 

Атестот од став 1 на овој член го издава сојузната ор-
ганизација надлежна за работи на стандардизацијата или 
организацијата или заедницата што таа ќе ја овласти, а-
која е стручно оспособена за вршење на тие работи. 

За објектите и техничките средства во системот за вр-
ски на ЈПТТ атести издава Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: За-
едницата на ЈПТТ), во согласност со техничките услови, 
освен кога тоа, во интерес на безбедноста на земјата, пои-
наку е уредено со сојузен закон. 

Член 16 
Заради обезбедување услови за правилно функциони-

рање и непречено користење на системите за врски, ново-
изградениот систем за врски или делот од систем за врски 
кој претставува определена технолошка целина може да 
се пушти во работа и да се користи дури кога со технички 
преглед ќе се утврди дека е изграден во согласност со ус-
ловите утврдени со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на овој закон. 

Член 17 
Зградите, просториите и другите објекти за сместува-

ње на постројки, уреди, апарати и друга опрема што се 
вградува во системот за врски мораат да ги исполнуваат 
техничите услови за изградба и развој на односниот сис-
тем за врски. 

Зградите, просториите и другите објекти од став 1 на 
овој член мораат да се градат со зголемена отпорност на 
земјотрес, зависно од степенот на трусноста на зоната, ка-
ко и со потребна сигурност од други видови разурнување 
(пожари, поплави, воени дејства и др.), зависно од значе-
њето на постројките, уредите, апаратите и другата опрема 
за функционирање на односниот систем за врски. 

Член 18 
Во градовите и во населбите од градски карактер, 

при градењето на деловни и станбени објекти, инвестито-
рите на таа градба мораат да изградат канализациона 
мрежа за претплатничката телеконумикациона мрежа, ка-
ко и за кабелската дистрибуциона мрежа - за дистрибуци-
ја на радио и телевизиски програми, на начинот утврден и 
за другата комунална инфраструктура. 

Во објектите од став 1 на овој член мора да се вгради 
телефонска и кабелска дистрибуциона инсталација. 

Член 19 
Во сојузниот орган на управата надлежен, за работи 

на радиоврските се формира информационо-документа-
ционен центар кој ќе ги врши работите на собирање, обра-
ботка, размена и користење на податоци за системите за 
врски значајни за нивниот развој и функционирање. 

Член 20 
Имателите на системи за врски, како и имателите на 

определени средства за врски се должни да водат опреде-
лени технички и други податоци за својот систем за врски 
односно за средствата за врски што се од значење за без-
бедноста на земјата и за технолошкото единство на систе-
мите за врски и тие податоци да им ги доставуваат на над-
лежните органи. 

Член 21 
ПТТ организаци, и радиодифузните организации, во 

рамките на техничките можности и со надомест, обезбеду-
ваат пренос односно емисија на сигналите на еталоните 
на фреквенцијата и времето што ги добиваат од сојузната 
организација надлежна за работи на мерите и скапоцените 
метали. 

Имателите на задолжително поврзани системи за вр-
ски од член 25 на овој закон се должни да ги примаат сиг-
налите на еталоните на фрекфенцијата и времето и да ги 
споредуваат со сигналите на своите уреди и средства за 
врски. 

Член 22 
Имателот на систем за врски е должен да организира 

и трајно да врши контрола на функционирањето и корис-
тењето на својот систем за врски и да ги прегледува објек-
тите и техничките средства за врски што се составен дел 
на неговиот систем за врски, како и навремено да презема 
мерки потребни за отстранување на пречките и недостато-
ците во својот систем за врски. 

За прекинот на меѓународните врски или на магис-
тралните врски помеѓу републиките и автономните покра-
ини што се од интерес за целата земја, имателот на систем 
за врски е должен да го извести сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на сообраќајот и врските. 

Член 23 
Ако поради вонредни околности или од други причи-

ни настапи прекин на врските во некој од задолжително 
поврзаните системи за врски, имателот на тој систем е 
должен веднаш да преземе потребни мерки врската одно-
во да се воспостави во што пократок рок. 

Член 24 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските го утврдува планот за користење на 
системите за врски за време на воена состојба и во случај 
на непосредна воена опасност за потребите на органите н1а 
федерацијата и се грижи за неговото спроведување. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
врските на вооружените сили и на органите за внатрешни 
работи чијшто план за користење се утврдува врз основа 
на посебни прописи. 

II. СИСТЕМИ ЗА ВРСКИ 

1. Систем за врски на Југославија 

Член 25 
Системот за врски на Југославија го сочинуваат соод-

ветните делови на следните системи за врски: 
1) системот за врски на ЈПТТ; 
2) системот за врски на југословенското радио и теле-

визија; 
3) системот за врски на југословенските железници; 
4) системот за врски на југословенското електросто-

панство; 
5) системот за врски на вооружените сили; 
6) системот за врски на органите за внатрешни рабо-

ти; 
7) системот за врски во поморската пловидба; 
8) системот за врски во внатрешната пловидба; 
9) системот за врски во воздушната пловидба. 

Член 26 
Основа на Системот за врски на Југославија во редов-

ни услови и вонредни околности претставува системот за 
врски на ЈПТТ. 
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Системите за врски што задолжително се поврзуваат 
во Системот за врски на Југославија се поврзани така што 
да можат ефикасно да функционираат во вонредни окол-
ности. 

Член 27 
Системот за врски на југословенското радио и теле-

визија и функционалните системи за врски од член 25 точ. 
3 до 9 на овој закон задолжително се поврзуваат во соод-
ветни телекомуникациони центри со системот за врски на 
ЈПТТ и меѓусебно. 

Член 28 
Системите за врски што се поврзани во Системот за 

врски на Југославија мораат да се одржуваат во состојба 
која обезбедува нивно правилно и непречено функциони-
рање и користење. 

Член 29 
Имателите на задолжително поврзани системи за вр-

ски се должни да обезбедат соодветно непрекинато напоју-
вање со електрична енергија во редовни и вонредни окол-
ности на оние постројки и уреди од кои зависи правилно-
то функционирање и непреченото користење 'на Системот 
за врски на Југославија. 

Електростопанските организации се должни приори-
тетно да обезбедат основно напојување со електрична 
енергија на постројките и уредите на задолжително по-
врзаните системи за врски. 

Член 30 
Имателите на задолжително поврзани системи за вр-

ски се должни, по налог од надлежниот орган, да органи-
зираат и повремено да вршат заеднички вежби заради про-
верка на функционирањето на Системот за врски на Југо-
славија или на неговите делови и на можноста за негово 
користење во целата земја или во определени делови на 
земјата. 

Член 31 
Задолжително поврзаните системи за врски или не-

кои од тие системи или одделни делови на тие системи, во 
случај на вонредни околности, се користат на начинот оп-
ределен со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

2. Систем за врски на ЈПТТ 

Член 32 
Системот за врски на ЈПТТ, како основен систем за 

врски, е единствен систем кој служи на општите општес-
твени потреби и на потребите на стопанството и на пое-
динци за поштенски, телеграфски, телефонски и други те-
лекомуникациони услуги (во натамошниот текст: ПТТ ус-
луги) во внатрешниот и меѓународниот ПТТ сообраќај. 

Системот за врски на ЈПТТ, како единствен техно-
лошки систем, се планира, гради, користи и одржува на 
начин на кој се обезбедува технолошко единство на систе-
мите за врски за непречено давање на ПТГ услуги на цела-
та територија на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 33 
ПТТ организации се должни вршењето на ПТТ услу-

ги да го организираат на начин и под услови кои обезбеду-
ваат ефикасно и квалитетно задоволување на потребите 
на корисниците на тие услуги и во согласност со интереси-
те на безбедноста на земјата. 

Член 34 
Развој и унапредување на широкопојасните системи 

на интегрираните телекомуникациони служби, како дел од 
технолошки единствениот систем за врски во Југославија, 
се обезбедуваат во рамките на системот за врски на ЈПТТ. 

Член 35 
Развојот и унапредувањето на системот за врски на 

ЈПТТ на подрачјето на ПТТ организации се утврдуваат со 
планот на ПТТ организација, во согласност со заеднички-
от план на ПТТ организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ, со генералниот план на ПТТ мрежа, како и со тех-
ничките услови што Заедницата на ЈПТТ ги утврдува со 
своите општи акти. * 

Одобрение за изградба, реконструкција и проширува-
ње на магистралните и меѓународните ПТТ капацитети и 
на другите објекти предвидени со заедичкиот план може 
да се издаде само ако постои потврда дека инвестиционо-
-техничката документација за нивна изградба, реконструк-
ција и проширување обезбедува технолошко единство на 
системот во согласност со заедничкиот план на ПТТ орга-
низации здружени во Заедницата на ЈПТТ, со Генералниот 
план на ПТТ мрежа и со техничките услови определени со 
општиот акт на Заедницата на ЈПТТ. 

Потврдата од став 2 на овој член ја издава Заедница-
та на ЈПТТ, а потврдата за изградба, реконструкција и 
проширување на други ПТТ објекти и технички средства 
за врски се издава на начинот утврден со самоуправната 
спогодба за здружување на ПТТ организации во Заедница-
та на ЈПТТ. 

Член 36 
ПТТ организации се должни да обезбедат правилно и 

непречено функционирање на ПТТ сообраќај и да ги 
вршат ПТТ услуги во согласност со одредбите на законот 
и со општите акти на Заедницата на ЈПТТ со кои се уреду-
ва и обезбедува технолошко единство на системот за вр-
ски на ЈПТТ и единствена технологија во вршењето на 
ПТТ услуги на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

Член 37 
ПТТ организации имаат право и должност да презе-

маат мерки за обезбедување и заштита на системот за вр-
ски и за функционирање на ПТТ сообраќај на своето под-
рачје. 

ПТТ организации се должни посебно да се грижат за 
тоа при преземањето на мерките од став 1 на ОВОЈ член во 
што помала мера да им се нанесува штета на постројките, 
уредите, објектите и на други подвижни и неподвижни 
предмети во општествена сопственост и во сопственост на 
граѓаните. 

Член 38 
ПТТ организации можат, во согласност со Генерал-

ниот план на ПТТ мрежа и со техничките услови утврдени 
со општите акти на Заедницата на ЈПТТ, по барање од за-
интересираните општествено-политички заедници, основ-
ните и други организации на здружен труд, месните заед-
ници, другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-политичките организации, општествените ор-
ганизации, здруженијата на граѓани и граѓаните, да изгра-
дат поштенско-телеграфски и телефонски објекти, по-
стројки или уреди што не се предвидени со среднорочниот 
план за развој на ПТТ организација, или да ги преместат 
односно реконструираат постојните ПТТ објекти, построј-
ки или уреди. 

Општествено-политичките заедници, организациите 
односно поединци по чие барање се изведуваат работите 
од став 1 на овој член ги поднесуваат трошоците за изве-
дување на тие работи и ќ го надоместуваат на ПТТ орга-
низација зголемувањето на трошоците на работењето што 
е причинето со изградбата, реконструкцијата односно пре-
местувањето на ПТТ објекти, постројки или уреди. 

Меѓусебните права и обврски на општествено-поли-
тичката заедница, организацијата односно поединецот од 
ст. 1 и 2 на овој член и на ПТТ организација, се уредуваат 
со договор. 

Член 39 
ПТТ- организации се должни со своите планови за 

развој да обезбедат усогласен развој на месните, меѓумес-
ните и меѓународните П'ГТ капацитети односно да обезбе-
дат правилно и непречено одвивање на ПТТ сообраќај. 

А 
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3. Систем за врски на југословенското радио и телевизија 

Член 40 
Системот за врски на југословенското радио и теле-

визија (во натамошниот текст: системот за врски на ЈРТ) е 
систем за врски кој служи за пренос, емитирање и дистри-
буција на радио и телевизиските програми наменети за оп-
шт прием, во согласност со прописите за јавното инфор-
мирање и со овој закон. Системот за врски на ЈРТ мора да 
биде меѓусебно поврзан така што да претставува техно-
лошки единствен систем на територијата на целата земја. 

Системот за врски на ЈРТ мора да се планира, гради, 
одржува и користи на начин на КОЈ се обезбедува прием на 
радио и телевизиската програма на определена територи-
ја во Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и надвор од Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во согласност со овој закон и со прописите доне-
сени врз основа на овој закон. 

Член 41 
Радиодифузните организации на ЈРТ се должни: 
1) да ја утврдат основната и технолошката концепци-

ја на системот за врски; 
2) да ги усогласат своите планови за развој заради 

обезбедување на технолошко единство на системот за вр-
ски на ЈРТ и поврзување на системот за врски на ЈРТ со со-
одветните системи за врски на други земји; 

3) да ги утврдат основите за единствено истапување 
во врска со прашањата значајни за радиодифузијата и за 
поврзувањето на системот за врски со други земји. 

Планот на системот за врски на ЈРТ се донесува врз 
основа на усогласените планови за развој од став 1 на овој 
член. 

Член 42 
Радиодифузните организации имаат право и 

должност на преземаат мерки за обезбедување и заштита 
на приемот на своите радио и телевизиски програми и да 
преземаат мерки за подобрување на чујноста и видливоста 
на своите програми, во согласнот со прописите за јавното 
информирање и со овој закон. 

Член 43 
Носител на развојот на кабелските системи за дис-

трибуција на радио и телевизиските програми до корисни-
ците - претплатниците се радиодифузните организации на 
ЈРТ. 

Радиодифузните организации се должни плановите 
за развој на кабелските системи од став 1 на овој член да 
ги усогласуваат со организациите на ПТТ сообраќај во ре-
публиките односно во автономните покраини. 

Член 44 
Иматели односно корисници на сателитски приемни-

ци односно уреди за прием на радио и телевизиски про-
грами емитувани преку сателит, кога тие уреди се соста-
вен дел на системите за кабелска дистрибуција на тие про-
грами и на програмите на ЈРТ до претплатниците, можат 
да бидат само радиодифузните организации на ЈРТ. 

Меѓусебните права и обврски помеѓу претплатниците 
од став 1 на овој член и на радиодифузните организации 
на ЈРТ, од една, и имателите на сателитски врски и соп-
ствените на програми, од друга страна, се регулираат со 
договори во согласност со овој закон, со прописите за јав-
ното информирање и со меѓународните договори од об-
ласта на врските што ја обврзуваат Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Член 45 
Заедничките антенски системи со потребен кабелски 

развод, вклучувајќи го и приклучокот за кабелската дис-
трибуциона мрежа во населбата, мораат да се проектира-
ат и градат во согласност со југословенските стандарди. 

Под заеднички антенски систем од став 1 на овој член 
се подразбира антенски систем за прием на радиодифузни 
програми, со соодветни уреди и кабелски развод до стано-
вите односно приемниците, како и надворешен приклучок 
на кабелската дистрибуциона мрежа или на кабелскиот 
дистрибуционен систем на населбата. 

Член 46 
Кабелските дистрибуциони мрежи за прием на радио-

дифузни програми за повеќе станбени згради или други 
градежни објекти мораат да се градат во согласност со ју-
гословенските стандарди. 

Под кабелски дистрибуционен систем од став 1 на 
овој член се подразбира антенски систем за прием и дис-
трибуција на радиодифузни програми преку кабелска дис-
трибуциона мрежа до повеќе станбени објекти, станбени 
блокови, населби или градови. 

Член 47 
Инвеститорот на израградбата на заеднички антев-

ски систем од член 45 и на кабелски дистрибуционен сис-
тем од член 46 на овој закон е должен да прибави соглас-
ност за техничката документација кај надлежната радио-
дифузна организација. 

За технички прием на системите од чл. 45 и 46 на овој 
закон, инвеститорот е должен да обезбеди атест за исправ-
носта на тие системи. 

Член 48 
При изградбата на станбен, деловен или друг гра-

дежен објект, инвеститорот на таков објект е должен да ги 
преземе сите мерки што ги утврдила радиодифузната ор-
ганизација на тоа подрачје за да не се влоши квалитетот 
на приемот на радиодифузните емисии кај корисниците на 
тоа подрачје. 

4. Функционален систем за врски 

Член 49 
Функционалниот систем за врски служи за пренос, 

предавање или прием на пораки за сопствените потреби 
на одделни органи, организации, заедници и организации 
на здружен труд во вршењето на нивната дејност, во сог-
ласност со овој закон. . 

Член 50 
Функционалниот систем за врски се планира, гради и 

одржува така што да претставува технолошки единствен 
систем во поглед на функционирањето и користењето и да 
ги задоволува потребите за правилно и ефикасно вршење 
на дејноста на односниот имател на тој систем. 

Технолошкото единство на функционалниот систем 
за врски се обезбедува со основната техничка и технолош-
ка концепција на тој систем што неговиот имател е 
должен да ја утврди. 

Функционалниот систем за врски може да се развива 
и изградува според потребите на определена дејност, во-
онаа мера која е потребна за таа дејност, а технолошки не 
е можно и економски оправдано да се користи системот за 
врски на ЈПТТ, што, согласно со член 7 од овој закон, се 
утврдува со меѓусебно усогласување на плановите за раз-
вој на системите за врски на ниво на општествено-поли-
тичката заедница. 

* Член 51 
Функционалниот систем за врски треба во определе-

ни посреднички уреди да овозможи воспоставување на вр-
ски со здравствените организации за укажување брза по-
мош, со организациите кои укажуваат помош во спасува-
њето и со органите за внатрешни работи заради пренесу-
вање на соопштенија за укажување на брза помош и за 
спасување во случај на несреќи и во вонредни околности. 

5. Систем за врски на радиоаматерските организации 

Член 52 
Системот за врски на радиоаматерските организации 

служи за пренос, предавање или прием на пораки за соп-
ствените потреби на радиоаматерските организации во 
вршењето на нивната радиоаматерска дејност. 

Член 53 
Системот за врски на радиоаматерските организации 

можат, во вонредни околности, да го користат и општес-
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твено-политичките заедници за извршување на своите за-
дачи, што се утврдува со соодветниот план на надлежниот 
орган на односната општествено-политичка заедница. 

Член 54 
Општествено-политичките заедници се грижат за 

обезбедувањето на потребните услови за развој и нормал-
на работа на радиоаматерските организации, за да може 
овој систем за врски на радиоаматерските организации, 
покрај радиоаматерските потреби, да ги задоволи и основ-
ните потреби на општеството во вонредни околности и 
потребите на одбраната и безбедноста на земјата. 

III. РАДИОВРСКА 

1. Право на користење на радиофреквенцни и 
радиостаници 

Член 55 
Радиофреквенции и определени видови радиостани-

ци за воспоставување на радиоврски можат да користат 
органите на општествено-пол етичките заедници, воо-
ружените сили, основните и други организации на 
здружен труд, месните заедници и други самоуправни ор-
ганизации и заедници, општествено-политичките органи-
зации, општествените организации и здруженијата на гра-
ѓани (во натамошниот текст: органите и организациите), 
како и граѓаните. 

Член 56 
Радиофреквенции и определени видови радиостани-

ци можат да користат дипломатските и конзуларните пре-
тставништва, под услови на реципроцитет. Функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските, во спогодба со функцио-
нерот кој раководи со СОЈУЗНИОТ орган на управата над-
лежен за внатрешни работи, ги определува видовите 
радиостаници и радиофреквенции што можат да ги корис-
тат дипломатските и конзуларните претставништва, во 
согласност со меѓународниот договор што ја обврзува Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 

Радиофреквенции и определени видови радиостани-
ци можат да користат странски правни лица што во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија остварува-
ат деловно-техничка, информативна, научна, културна, 
спортска и друга соработка со соодветните органи и орга-
низации во земјата. 

Дипломатските и конзуларните претставништва и 
странските правни лица од ст. 1 и 2 на овој член можат да 
користат радиостаници само за сопствените потреби. 

Член 57 
Граѓаните на Социјалистичка Федеративна Републи-

ка Југославија можат да користат: 
1) претплатнички радиостаници^ различни форми 

на врски во системот за врски на ЈПТТ, и тоа: претплат-
нички радиостаници во јавната радиотелефонска мрежа 
на ПТТ, безжични радиотелефони, радиостаници за рурал-
ни радиоврски и ел.; 

2) радиостаници на сопствените воздухоплови и на 
сопствените бродови и други пловила на море и на внат-
решните пловни патишта во односната радиослужба; 

3) аматерски радиостаници, како членови на органи-
зацијата на Сојузот на радиоаматерите; 

4) радиостаници за телефонија што се предвидени да 
работат во радиофреквенциски опсези наменети на граѓа-
ните; 

5) радиостаници на телекомандување со играчки и 
направи што се предвидени да работат во радиофреквен-
циски опсези наменети на граѓаните. 

1 Член 58 
Странски граѓани можат за своите потреби, додека 

престојуваат во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, да користат радиостаници од член 57 точ. 1 
до 5 на овој закон врз основа на дозвола. 

Член 59 
Приемници наменети исклучително за општ прием 

на радио и телевизиски програми , не се сметаат како 
радиостаници. 

Право на користење на приемниците од став 1 на 
овој член се стекнува со пријавување на приемникот кај 
радиодифузната организација од тоа подрачје. 

Радиодифузните организации се должни да водат 
евиденција за пријавените приемници од став 2 на овој 
член. 

2. Планирање на намената на радиофреквенциските опсези 
и на распределбата на радиофреквенциите 

Член 60 
Ефикасно и економично користење на радиофреквен-

цискиот спектар се обезбедува со планот за намената на 
радиофреквенциските опсези (во натамошниот текст: пла-
нот на намената) и со плановите за распределба на 
радиофреквенциите (во натамошниот текст: планот за 
распределба). 

Член 61 
Со планот на намената се утврдуваат особено: 
1) границите на радиофреквенциските опсези што се 

наменети за одделни радиослужби и дејности; 
2) основните услови за користење на радиофреквен-

циските опсези. 

Член 62 
Со плановите за распределба се утврдуваат особено: 
1) условите за распределба на радиофреквенциите од 

наменетиот радиофреквенциски опсег; 
2) распределбата на радиофреквенциите по локации 

односно региони, за една радиослужба и дејност или за по-
веќе од нив. 

Плановите за распределба се утврдуваат врз основа 
на планот на намената и планот за развој на системот за 
радиоврски усогласени според член 7 од овој закон, а по 
барање од корисниците на радиофреквенциите. 

Член 63 
Радиофреквенциите утврдени за користење во опре-

делени погранични зони мораат пред доделувањето да се 
координираат со соседните земји со кои се склучени посеб-
ни спогодби за координација на користењето на радио-
фреквенциите врз основа на планот за распределба на ра-
диофреквенциите. 

Радиофреквенциите од определени радиофреквенцис-
ки опсези, по потреба, пред доделувањето, се координира-
ат со соседните и со други заинтересирани земји. 

Работите од ст. 1 и 2 на ОВОЈ член ги врши сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на радиоврските. 

3. Доделување и користење на радиофреквенции 

Член 64 
На корисниците на.радиофреквенции можат првен-

ствено да им се доделат радиофреквенции од радиофрек-
венциските опсези што со меѓународните договори кои ја 
обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија им се распределуваат на одделни служби и дејнос-
ти врз основа на планот за распределба. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
корисниците на радиофреквенции можат да им се доделат 
и други радиофреквенции, под услов користењето на тие 
радиофреквенции да не им причинува штетни пречки на 
службите на земјите на кои тие радиофреквенции им се 
распределени со меѓународни договори. 

Член 65 
Секое доделување на радиофреквенции за определен 

вид радиостаници му се пријавува на Меѓународниот ко-
митет за регистрирање на радиофреквенциите: 

1) ако користењето на радиофреквенции би можело 
да и причини штетна пречка на радиослужбата на друга 
земја; 
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2) ако радиофреквенцијата треба да се користи за ме-
ѓународна радиоврска; 

3) ако се сака да се постигне меѓународно признание 
односно заштита на радиофреквенциЈата на .меѓународно 
ниво. 

Член бб 
На корисниците на радиофреквенции може да им се 

додели една или повеќе исклучителни заеднички или оп-
шти радиофреквенции, зависно од планот за распределба 
на радиофреквенциите. 

Член 67 
Заради рационално користење на радиофреквенции-

те, користењето на доделената радиофреквенција може 
временски да се ограничи, а ако е потребно и да се измени 
или ускрати правото на користење. 

Начинот на кој и условите под кои може да се ограни-
чи, измени или ускрати правото на користење на доделе-
ната радиофреквенција ги утврдува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на радиоврските. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се однесуваат 
на радиофреквенциите што се користат за потребите на: 
службата за безбедност на воздушната пловидба, служба-
та за безбедност на сообраќајот на море и на внатрешните 
пловни патишта, службата за безбедност на сообраќајот 
на железниците и друмовите, службата за набљудување и 
известување во општествено-политичките заедници, хид-
рометеоролошката служба, пожарникарската служба, 
службата за брза медицинска помош и службата за зашти-
та на соодветни објекти, како и на радиофреквенциите 
што Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
ги прифати на меѓународните конференции на Меѓународ-
ната организација за телекомуникации. 

4. Дозвола за радиостаница и пуштање во работа на 
радиостаницата 

Член 68 
Радиостаница може да се набави и да се користи само 

врз основа на претходно прибавена дозвола. 
Дозвола за радиостаница се издава на пропишаниот 

образец, посебно за секоја радиостаница. 
По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ед-

на дозвола се издава за: 
1) радиостаница на воздухоплов; 
2) радиостаница на брод и други пловила на море и 

на внатрешните пловни патишта; 
3) радиостаница во системот за повикување лица; 
4) радиостаница на локомотиви. 

Член 69 
Дозвола за радиостаница издава сојузниот орган на 

управата надлежен за работи на радиоврските. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до-

звола за радиостаниците од член 57 точка 1 на овој закон 
издава надлежната ПТТ организација, а дозвола за ради-
остниците од член 57 точ. 3 и 4 на овој закон издава овлас-
тениот орган односно организацијата во републиката од-
носно во автономната покраина. 

За радиостаниците од член 57 точка 5 на овој закон не 
е потребна дозвола во смисла на овој, закон. 

Член 70 
Дозвола за радиостаниците од член 56 став 1 на овој 

закон издава сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на радиоврските, во согласност со сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи. 

Дозвола за радиостаниците од член 56 став 2 на овој 
закон издава сојузниот орган на управата надлежен за ра-
боти на радиоврските, во согласност со Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана и со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Дипломатското и конзуларното претставништво, ка-
ко и странското правно лице се должни дозвола за радио-
станиците од ст. 1 и 2 на овој член да прибават пред внесу-
вањето на радиостаницата во земјата и да му ја покажат 
на надлежниот пограничен орган на управата при преми-
нувањето на државната граница. 

Член 71 
Дозвола за радиостаница од член 58 на овој закон на 

странски државјанин му издава сојузниот орган на управа-
та надлежен за работи на радиоврските, во согласност со 
сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти. 

Странскиот државјанин е должен дозвола за радио-
станица од став 1 на овој член да прибави пред внесување-
то на радиостаницата во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и да му ја покаже на надлежниот по-
граничен орган на управата при преминувањето на држав-
ната граница. 

Дозволата за радиостаници од чл. 56, 57 и 58 на овој 
закон не може да се издаде ако е тоа спротивно на интере-
сите на безбедноста на земјата. Решението за одбивање на 
издавањето дозвола е конечно и не мора да се образложи. 

Член 72 
Барање за издавање дозвола за радиостаница, што ја 

издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
радиоврските се поднесува непосредно до тој орган. 

Кон барањето за издавање дозвола за радиостаница 
се прилагаат податоци за радиостаницата, и тоа: локација 
и намена, излезна моќ, податоци за антените и мислење 
од надлежниот орган во републиката односно во автоном-
ната покраина за усогласеноста со планот за развој на 
радиоврските. 

Ако радиостаницата треба да се користи во определе-
на радиомрежа, кон барањето за прибавување дозвола за 
радиостаница мора да се приложи соодветна документа-
ција за радиомрежата. 

Член 73 
На странски воздухоплов, додека престојува на ае-

родром, мора да се наоѓа дозвола за радиостаница, што ја 
издал надлежниот орган на земјата во која е регистриран 
воздухопловот. 

На странски брод и на друг пловен објект на море и 
на внатрешните пловни патишта, додека престојуваат во 
лука односно пристаниште, мора да се наоѓа дозвола за 
радиостаница, што ја издал надлежниот орган на земјата 
во која бродот односно пловилото е регистрирано. 

На странска локомотива, додека престојува на желез-
ничка станица, мора да се наоѓа дозвола за радиостаница, 
што ја издал надлежниот орган на земјата во која е регис-
трирана локомотивата. 

Условите за работа на радиостаницата од ст. 1, 2 и 3 
на овој член се запишуваат во дозволата и мораат да би-
дат во согласност со Меѓународната конвенција за телеко-
муникациите, што ја обврзува Социјастичка Федеративна 
Република Југославија. 

Член 74 
Дозволата за радиостаница, по правило, важи десет 

години, освен дозволата за радиостаница на воздухоплов 
односно на брод, чиешто важење е врзано за пловидбенос-
та на воздухопловот односно на бродот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, по 
барање од корисникот можат да се издаваат дозволи за ра-
диостаници со ограничен рок на важење. 

Имателот на радиостаница е должен 60 дена пред ис-
текот на рокот од став 1 на овој член да поднесе барање за 
обновување односно издавање на нова дозвола. 

Член 75 
За радиостаница чијшто квалитет се испитува, ис-

тражува и прикажува се издава привремена дозвола. 
Важењето на привремената дозвола за радиостаница 

не може да биде подолго од 60 дена. 
Привремена дозвола од став 1 на овој член издава со-

јузниот орган на управата надлежен за работи на радио-
врските, во согласност со Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана и со сојузниот орган на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

Член 76 
Дозволата за радибстаница престанува да ,важи: 
1) со истек на рокот на важењето на привремената до-

звола; 
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2) со замена на дозволата; 
3) со истек на рокот за пуштање на радиостаницата 

во работа; 
4) со престанување на постоењето на имателот на ра-

диостаница; 
5) со смрт на сопственикот на радиостаница; 
6) со престанување на потребата од радиоврски; 
7) со престанување на членството во радиоаматерска-

та организација; 
8) со траЈна забрана на користењето на радиостани-

цата; 
9) со отуѓување или расходување на радиостаницата. 
Дозволата за радиостаница што престанала да важи 

мора, во рок од 30 дена од денот на настапувањето на една 
од околностите од став 1 точ. 4 до 8 на овој член, да му се 
врати на органот на управата односно на организацијата 
што ја издала дозволата. 

Ако имателот на средство за врска го промени нази-
вот односно фирмата, должен е да прибави нова дозвола 
за радиостаницата. 

Член 77 
Радиостаницата мора да почне да работи најдоцна во 

рок од една година од денот на издавањето на дозволата 
односно во рок од 30 дена од денот на довршувањето на 
објектот во кој е сместена. 

Радиостаницата може да се пушти во работа по из-
вршениот технички преглед. 

Од технички преглед се изземаат радиостаниците на 
граѓаните од член 57 точ. 1, 4 и 5 на овој закон. 

Член 78 
Ако поради објективни причини имателот на радио-

станица не е во можност во рокот од член 77 на ОВОЈ закон 
да ја пушти во работа радиостаницата, должен е за причи-
ните за задоцнувањето да го извести органот на управата 
односно организацијата што ја издала дозволата за ради-
останицата, најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за 
пуштање на радиостаницата во работа, и да предложи нов 
рок за почеток на работата на радиостаницата. 

Органот на управата односно организацијата од став 
1 на овој член може, ако оцени дека причините за задоцну-
вање на пуштањето на радиостаницата во работа биле од 
таква природа што имателот на радиостаницата не можел 
да влијае врз нивното отстранување, да го продолжи пред-
видениот рок за пуштање на радиостаницата во работа. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако 
почетокот на работата на радиостаницата е врзан за за-
вршувањето на изградбата и монтажата на опремата за 
сместување на радиостаницата, рокот за пуштање на ра-
диостаницата во работа може да се продолжи до завршу-
вањето на изградбата на тој објект. 

Член 79 
Ако при пуштањето на радиостаницата во работа се 

утврди дека, и покрај тоа што ги исполнува условите од 
овој закон и од прописите донесени врз основа на овој за-
кон, радиостаницата им причинува штетни пречки на 
други радиостаници или трпи штетни пречки од други ра-
диостаници, органот на управата односно организацијата 
што ја издала дозволата за таа радиостаница е должна да 
преземе мерки потребни за отстранување на утврдените 
штетни пречки. 

5. Користење и одржување на радиостаница 

Член 80 
Имателот односно корисникот на радиостаница мо-

ра даја користи и одржува радиостаницата така што да не 
им причинува штетни пречки на радиослужбите или на 
системите за радиоврски на други иматели односно корис-
ници на радиостаници што работат во согласност со од-
редбите на овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон. 

Член 81 
Радиостаниците и радиосистемите можат да се ко-

ристат само ако ги исполнуваат условите определени со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на овој за-
кон 

Член 82 
Условите утврдени во дозволата за радиостаницата 

можат да се изменат ако во текот на работата на таа ради-
останица се укаже потреба за тоа. 

Измени на условите од став 1 на овој член врши орга-
нот на управата односно организацијата што ја издала до-
зволата за радиостаницата, по барање од имателот на ра-
диостаницата. 

Член 83 
Ако во текот на работата на радиостаницата дојде до 

промени во планот на намената, во плановите на распре-
делбата односно во прописите за условите за користење 
на радиостаници имателот на радиостаница е должен, по 
барање од органот на управата односно организацијата 
што ја издала дозволата за радиостаницата, работата на 
таа радиостаница да ја приспособи кон настанатите про-
мени. 

Член 84 
Во определени радиофреквенциски опсези што со 

планот на намената се предвидени за индустриска, научна 
и медицинска примена на радиофреквенциската енергија, 
корисниците на радиостаниците што работат во тие 
радиофреквенциски опсези не можат со забрана на корис-
тењето на тие уреди да бараат заштита од штетните пре-
чки што се причинети со нивната примена. 

Член 85 
Имателот на радиостаница е должен при работата на 

радиостаницата да се придржува кон условите определени 
во дозволата за радиостаницата и кон условите определе-
ни со овој закон и со прописите донесени врз основа на 
овој закон, да обезбеди со работата на неговата радио-
станица да не се создаваат штетни пречки во работата на 
другите радиостаници, како и да презема мерки за навре-
мено отстранување на неправилностите во работата на 
својата радиостаница. 

Ако радиостаницата не се користи на начинот и под 
условите од став 1 на овој член, органот на управата од-
носно организацијата што ја издала дозволата за радио -
станицата може на имателот на радиостаница привремено 
или постојано да му ја забрани работата на таа радиоста-
ница. 

Член 86 
Имателот на радиостаница е должен да определи ли-

це кое ќе се грижи за правилната работа на радиостаница-
та, ќе врши трајна контрола на работата на радиостаница-
та, ќе презема мерки за отстранување на недостатоците и 
ќе одговара за работата на радиостаницата. 

Ако имателот на радиостаница не определи одговор-
но лице, функционерот кој раководи со органот односно 
лицето кое според статутот Ја претставува организацијата 
се смета како одговорно во смисла на став 1 од овој член. 

Член 87 
Радиостаницата на југословенски и странски возду-

хоплов, додека воздухопловот се наоѓа на аеродром, може 
да се употреби само за радиоврска со службата за контро-
ла на летањето, заради прием на податоци и упатства за 
полетување и движење по маневарските површини на ае-
родромот. Воздухопловите можат додека се наоѓаат на ае-
родромот да користат преносни радиостаници за оствару-
вање на радиоврска со службата за прифаќање и испраќа-
ње на патници, багаж и стоки на тој аеродром. 

Член 88 
Радиостаницата на југословенски и странски брод и 

на друго пловило на море и на внатрешните пловни па-
тишта не смее да се употребува додека бродот односно 
пловилото се наоѓа во луката односно пристаништето, ос-
вен радиостаницата што служи за радиоврска со службата 
за лучка пилотажа и за маневрирање во луката односно 
пристаништето, како и преносните радиостаници за оства-
рување на радиоврска во луката односно пристаништето, 
при слегување и качување на патници, истоварање на сто-
ки и при други бродски манипулации. 
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Член 89 
Радиостаниците на странски локомотиви можат да се 

употребуваат на југословенските пруги до пограничната 
железничка станица, во согласност со меѓународниот до-
говор што ја обврзува Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Член 90 
Сите видови радиостаници мораат, при емитување-

то, да се идентификуваат. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, не 

мораат да се идентификуваат: 
1) радиорелејните станици; 
2) земските стелитски станици; 
3) радиостаниците на средства за спасување кога ав-

томатски емитуваат определен сигнал за опасност; 
4) радиофар-станиците за обележување на местото на 

несреќа; 
5) други радиостаници определени со прописите за 

идентификација на радиостаниците. 

Член 91 
На имателот односно на корисникот на радиостани-

ца му е забрането да пренесува: 
1) лажни или погрешни сигнали и соопштенија, осо-

бено за опасност, итност, безбедност или идентификација; 
2) сигнали и соопштенија без идентификација, освен 

во случајот предвиден во член 90 став 2 точки 4 од овој за-
кон; 

3) сигнали и соопштенија што не се однесуваат на не-
говата дејност; 

4) непотребни и излишни сигнали и соопштенија. 
На имателот осносно на корисникот на радиостани-

ца му е забрането: 
1) да прима сигнали и соопштенија што не се намене-

ти за него или што не се за општ прием; 
2) да објавува содржина, да открива постоење, да пуб-

ликува или на друг начин да користи, без одобрение, кои и 
да било сигнали и соопштенија од точка 1 на овој став. 

Член 92 
Знаците на опасност и позивите, пораките и соопште-

нијата што се емитуваат во случај на опасност за брод и за 
друг пловен објект на море и на внатрешните пловни па-
тишта, како и за воздухоплов или во случај на елементар-
ни непогоди и при спасување на човечки животи, имаат 
првенство во преносот на соопштенија преку сите видови 
радиостаници. 

Во случаите од став 1 на овој член е дозволено покрај 
доделените фреквенции и определените услови за радио-
станиците, да се употребат и други фреквенции и да се ра-
боти на начин кој е најпогоден имателот на радиостаница 
да ја оствари задачата во врска со отстранувањето на 
опасноста. 

Имателот на радиостаница кој ќе прими знаци за 
опасност е должен веднаш да ја прекине работата, да се 
одзове на позивот и да ја стави својата радиостаница на 
располагање односно да постапи како што е најцелесооб-
разно во таква ситуација 

6. Радиоврски на вооружените сили, на органите за внат-
решни работи и на органите за надворешни работи 

Член 93 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските, Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана и сојузниот орган на управата надлежен за внат-
решни работи се должни да соработуваат во развојот на 
средствата и станиците за контрола на радиоемисиите и 
во усовршувањето на системот за контрола на радиоеми-
сиите на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, особено заради обезбедување на 
ефикасно и економично користење на радиофреквенциски-
от спектар, откривање и прекинување на работата на ра-
диостаниците без дозвола и на недозволени радиоемисии, 
како и заради брзо отстранување на штетните пречки. 

Член 94 
Радиоврските на вооружените сили, на органите за 

внатрешни работи и на органите за надворешни работи 
поблиску се уредуваат со посебни прописи, во согласност 
со овој закон. 

Вооружените сили, органите за внатрешни работи и 
органите за надворешни работи се придржуваат кон од-
редбите на овој закон и на прописите донесени врз основа 
на овој закон што се однесуваат на намената на фреквен-
циските опсези и на видовите емисии во согласност со 
природата на службата што се врши со помош на однос-
ната радиостаница, како и на преземањето мерки за спре-
чување на штетни пречки и на давањето помош во случај 
на опасност. 

Кога радиостаниците на вооружените сили односно 
на органите за внатрешни работи и на органите за надво-
решни работи учествуваат во радиослужбите на други 
иматели на радиостаници, мораат да се приспособат кон 
одредбите на овој закон и на прописите донесени врз осно-
ва на овој закон за вршење на такви служби. 

Посебните услови за инсталирање, користење, 
одржување и контрола на емисиите и за инспекција на ра-
диостаниците на вооружените сили односно на органите 
за внатрешни работи и на органите за надворешни рабо-
ти, како и за истражување и отстранување на штетните 
пречки помеѓу тие радиостаници, зависно од делокругот 
на органот на управата, ги утврдува сојузниот секретар за 
народна одбрана односно функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти односно функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за надворешни работи, во спогодба 
со функционерот кој раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на сообраќајот и врските. 

Член 95 
Посебните услови за инсталирање, користење, 

одржување и контрола на радиоемисиите и за инспекција 
на радиоврските во врските за потребите на раководењето 
во општествено-политичките заедници (план за распре-
делба и доделување фреквенции, посебни услови за корис-
тење на фреквенциите, позивни знаци, знаци за идентифи-
кација и др.) ги утврдува сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските, во спогодба со 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

7. Евиденција на податоците во областа на радиоврските 

Член 96 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

радиоврските, за потребите на планирањето на радиоф-
реквенциите, контролата на радиоемисиите и инспекција-
та на радиостаниците води евиденција на податоците во 
областа на радиоврските што се однесуваат на: 

1) дозволите за радиостаници и податоците од тие 
дозвоили, освен за радиостаниците од член 57 точ. 1 и 4 на 
овој закон; 

2) координацијата на користењето на радиофреквен-
циите со соседните и со други земји; 

3) пријавувањето и регистрирањето на доделувањето 
радиофреквенции кај Меѓународниот сојуз за телекомуни-
кации; * 

4) контролата на радиоемисиите и инспекцијата на 
радиостаниците; 

5) имателите на радиостаници; 
6) релјефот на територијата на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија (во натамошниот текст: 
моделот на релјефот) и на соодветните погранични под-
рачја на соседните земји; 

7) други податоци што се однесуваат на планирањето 
на радиофреквенциите, контролата на радиоемисиите и 
испекцијата на радиостаниците. 

Член 97 
Органот на управата односно организацијата што из-

дала дозвола за определен вид радиостаница води евиден-
ција на дозволите за радиостаниците и на податоците од 
тие дозволи. 

Органот на управата односно организацијата од став 
1 на овој член му доставува на сојузниот орган на управа-
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та надлежен за работи на радиоврските копија од издаде-
ната дозвола за радиостаница, во рок од осум дена од де-
нот на издавањето на таа дозвола. 

Член 98 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

радиоврските води централна евиденција на дозволите за 
радиостаници што ги издале органите на управата однос-
но организациите од член 97 на овој закон и на податоци-
те од тие дозволи. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
радиоврските му доставува податоци за радиостаницата 
за која тој издава дозвола на надлежниот орган на управа-
та во републиката односно во автономната покраина, во 
рок од осум дена од денот на почетокот на работата на 
таа радиостаница. 

Податоците од став 2 на овој член се доставуваат до 
надлежниот орган во репбуликата односно во автономна-
та покарајина за радиостаниците на нејзината територија. 

Член 99 
Податоците од член 96 на овој закон можат да ги ко-

ристат заинтересираните органи на управата во општес-
твено-политичките заедници, вооружените сили, општес-
твено-политичките организации и општествените органи-
зации. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
радиоврските може податоците од член 96 на овој закон 
да им ги даде и на основите и други организации на 
здружен труд и на други самоуправни организации и заед-
ници, по нивно барање, и тоа само оние што се однесуваат 
на нивниот систем за радиоврски. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
радиоврските податоците од став 2 на овој член ги дава со 
надомест. 

8. Контрола на радиоемисиите и испитување во 
радиоврскнте 

Член 100 
Сојузниот орган на управата надлежен за раоботи на 

радиоврските може на територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија да основа центри за 
контрола на радиоемисиите (во натамошниот текст: кон-
тролно-мерни центри), како подрачни организациони еди-
ници, со задача да вршат определени работи од неговата 
надлежност. 

Одлука за основање на контролно-мерни центри до-
несува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на радиоврските. 

Член 101 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

радиоврските, по барање од организациите и органите 
може: 

1) да ги испитува радиостаниците и системите за ра-
диоврски заради проверување дали ги исполнуваат усло-
вите оределени со овој закон и со пропосите донесени врз 
основа на овој закон; 

2) да ги испитува предавателите, приемниците, анте-
ните и другите уреди што се користат во системот за ра-
диоврска заради проверување дали тие уреди ги имаат 
карактеристиките утврдени со југословенските стандарди 
или со прописите донесени врз основа на овој закон; 

3) да врши и други испитувања и мерења во областа 
на радиоврските за потребите на планирањето и проекти-
рањето на нови системи и мери на радиоврските. 

За испитувањето и мерењето од став 1 на овој член се 
плаќа надомест. 

Обврската за плаќање надомест од став 2 на овој 
член не се однесува на дејствијата предвидени во чл. 62,63 
и 119 од овбј закон. 

9. Технички средства, опрема и објекти 

Член 102 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

радиоврските планира и обезбедува соодвентите технички 
средства, опрема и објекти заради вршење на работите оп-
ределени со овој закон. 

Член 103 
Сојузниот орган на управата надлежен за раоботи на 

радиоврските може одделни раобти од член 101 на овој за-
кон да и ги довери на организација или заедница која е 
стручно оспособена да може да врши определени работи 
за потребите на тој орган. 

IV. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВРСКИТЕ 

Член 104 
Објектите и техничките средства за врски мораат да 

бидат поставени, користени и одржувани така што нивна-
та работа да не причинува пречки во функционирањето и 
користењето на друг систем за врски или на негов дел. 

Член 105 
Заради обезбедување услови за правилно и непречено 

функционирање и развој на задолжително поврзаните сис-
теми за врски, имателите на тие системи имаат право на 
начин и под условите утврдени со прописите за експроп-
ријација на земјиште и објекти во општествена сопстве-
ност и во сопственост на граѓани, да изградуваат, поставу-
ваат и одржуваат објекти и технички средства за врски 
што се составен дел на нивниот систем за врски. 

Во пружниот и патниот појас можат да се полагаат 
кабли за системи за врски под услов со тоа да не се загро-
зи безбедноста на сообраќајот и стабилноста на сообраќај-
ниот објект. 

Член 106 
При изградбата и поставувањето на објекти и технич-

ки средства за врски на земјиште и во објект во општестве-
на сопственост и во сопственост на граѓани, имателите на 
задолжително поврзани системи за врски се должни да ги 
спроведат пропишаните мерки за заштита на системот за 
врски од оштетувања до кои би можело да дојде со нор-
мално користење на односно земјиште или објект. 

Член 107 
Во близината на објектите, техничките средства за 

врски и спојните патишта на системите за врски на имате-
лите на системи за врски не смеат да се изведуваат работи 
или да се подигаат објекти што би можеле да го оштетат 
или спречуваат нивното функционирање. 

Ако во близината на објект и на технички средства за 
врски треба да се изведат определени работи или да се 
подигне нов објект, инвеститорот односно изведувачот на 
работите е должен за тоа навремено да прибави соглас-
ност од имателот на односниот систем за врски заради 
преземање на мерки лотебни за заштита и обезбедување 
на непречено функционирање на тој систем за врски. 

Трошоците за преземање на мерките од став 2 на овој 
член ги поднесува инвеститорот односно изведувачот на 
пастите . 

Член 108 
Во близината на определени радиостаници и на прав-

ците на простирање на насочени радиобранови од една до 
друга радиостаница мора да постои заштитна зона во која 
не смеат да се градат други радиостаници или објекти и 
постројки, кои со својата локација, конструкција и фун-
кционирање можат да го спречуваат простирањето на ра-
диобрановите или да причинуваат пречки во радиоврски-
те. 

Големината на заштитната зона од став 1 на овој 
член и условите под кои можат да се градат определени 
објекти во таа зона се утврдуваат според радиофреквен-
цискиот опсег во кој работат радиостаниците, видот на 
преносот на пораки и типот на антената. 

Член 109 
Под надеземните и над подземните жични водови 

или во нивна непосредна близина, како и на правците на 
насочените радиобранови од предавателната до приемна-
та радиостаница не смеат да се садат садници кои би 
можеле да ја општетат или спречуваат работата на тие во-
дови односно врски. 

Ако поради развојот на растенијата дојде до спречу-
вање на работата на жичките водови или на радиоврските 
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по радиокоридорите, носителот на правото на располага-
ње односно сопственикот на земјиштето е должен да ги 
поткастри растенијата. 

Ако носителот на правото на расплагање односно 
сопстевеникот на земјиштето не ги поткастри растенијата, 
ќе ги поткастри имателот на системот за врски на свој 
трошок. 

Член 110 
Ако поради изградба или реконструкција на некој ин-

вестиционен објект е неопходно да се измести определен 
објект, постројка, уред или споен пат на систем за врски, 
изместувањето ќе се изврши во согласност со техничките 
услови за тој систем. 

Трошоците за изместувањето од став 1 на овој член 
ги поднесува инвеститорот. 

Член 111 
Електроенергетските постројки за пренос, распредел-

ба и користење на електрична енергија што се наоѓаат во 
близина на системот за врски или на негов дел мораат да 
бидат изведени, користени и одржувани така што нивната 
работа да не причинува пречки во функционирањето на 
односниот систем за врски и да не ги доведува во опасност 
животот и здравјето на луѓето што ги изведуваат работите 
на системот за врски или го користат системот за врски. 

Член 112 
Електричните и други постројки, уреди и апарати не 

смеат да произведуваат електромагнетски пречки во рабо-
тата на КОЈ и да било систем за врски или во приемот на 
пораки и на радио и телевизиски програми (во натамош-
ниот текст: приемот на радиоемисии). 

Електричните и други постројки, уреди и апарати 
произведени или увезени за користење на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија мо-
раат да имаат атест дека на нив се споведени мерки за суз-
бивање на електромагнетските пречки во работата на сис-
темот за врски и во приемот на пораки и радиоемисии. 

Член 113 
Во градовите и населбите од градски карактер, а по 

потреба и надвор од населбите, не смеат да се поставуваат 
радиостаници над определена моќ на зрачење, зависно од 
фреквенцискиот опсег, како ни радиостаници што можат 
да ја спречуваат нормалната работа на другите системи за 
врски или приемот на радиоемисии. 

Во градовите и населбите од градски карактер мора-
ат да се утврдат слободните правци за влез и излез на ра-
диорелејните врски (радиокоридори). 

Член 114 
Заедничките антенски системи од член 45 и кабелски-

те дистрибуциони системи од член 46 на овој закон се сме-
таат како уреди во системот за врски во согласност со овој 
закон, а имателот на тие уреди мора да ги одржува во ис-
правна состојба. 

V. МЕЃУНАРОДНИ ВРСКИ 

Член 115 
Системите за врски можат да се поврзуваат со систе-

мите за врски на други земји врз основа на меѓународните 
договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Системите за врски од став 1 на овој член покрај ус-
ловите од овој закон мораат да ги исполнуваат и соодвет-
ните услови од меѓународните договори и стандарди што 
ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Меѓународните врски се градат и воспоставуваат со 
системите за врски на други земји на начинот со кој не се 
нарушува технолошкото единство на системите за врски 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
односно интересите на безбедноста на земјата. 

Имателите на системи за врски кои непосредно ги из-
вршуваат меѓународните договори можат со странски 
правни лица непосредно да склучуваат посебни договори 

заради извршување на тие меѓународни договори во рам-
ките на своите овластувања. 

Член 116 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските, во согласност со Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана и со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи, издава дозвола за по-
врзување на систем за врски со систем за врски на друга 
земја. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, до-
звола не е потребна ако се проширува капацитетот на сис-
темите за врски на ЈПТТ и на ЈРТ на постојните меѓуна-
родни релации. 

Член 117 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските остварува соработка и одржува вр-
ски со меѓународните организации и со органите и орга-
низациите на други земји што се занимаваат со работи на 
врските и се грижи за извршувањето на меѓународните до-
говори во областа на врските што ја обврзуваат Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Соработка со меѓународните организации и со орга-
ните и организациите на други земји можат да остварат и 
заедниците и деловните заедници на организациите на 
здружен труд во чија дејност претежно спаѓа вршењето на 
определени работи во областа на врските, во согласност 
со меѓународните договори што ја обврзуваат Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските ги координира и усогласува ставо-
вите на заинтересираните сојузни органи на управата, со-
јузните организации, заедниците и деловните заедници на 
организациите на здружен труд во поглед на меѓународна-
та соработка во областа на врските заради остварување на 
интересите на Југославија во областа на врските. 

VI. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Член 118 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските врши инспекциски надзор над из-
вршувањето на овој закон, прописите донесени врз основа 
на овој закон и на меѓународните договори што ја образу-
ваат Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
а особено во поглед на: 

1) поврзувањето на одделни системи за врски со соод-
ветните системи за врски на други земји; 

2) правилното остварување и функционирање на сис-
темите за меѓународни врски. 

Член 119 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

радиоврските врши надзор над применувањето на овој* за-
кон, прописите донесени врз основа на овој закон и на ме-
ѓународните договори во областа на радиоврските што ја 
обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Во рамките на надзорот од став 1 на овој член, сојуз-
ниот орган на управата надлежен за'работи на радио-
врските остварува: 

. 1) контрола над дозволените радиоемисии; 
2) откривање на недозволени радиоемисии и презема-

ње мерки за прекинување на тие радиоемисии; 
3) истражување на штетните пречки и преземање мер-

ки за отстранување на штетните пречки, и тоа: 
- помеѓу радиостаниците во земјата и радиостаници-

те во странство; 
- помеѓу радиостаниците во земјата; 
- помеѓу радиостаниците на сојузните органи на уп-

равата и сојузните организации, како и помеѓу тие радио-
станици и радиостаниците на други иматели; 

4) инспекција на радиостаниците на задолжително 
поврзаните системи за врски, инспекција на радиостани-
ците на системите за врски чиишто планови за развој се 
усогласуваат на ниво на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските, како и инспек-
ција на радиостаниците без дозвола и на радиостаниците 
од став 2 точка 3 на овој член. 
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Член 120 
Инспекцискиот надзор од член 118 на овој закон го 

врши сојузниот инспектор за врски, а инспекцискиот над-
зор од член 119 на овој закон - сојузниот инспектор за ра-
диоврски (во натамошниот текст: сојузниот инспектор). 
Работите на контрола на радиоемисиите од член 119 на 
овој закон ги вршат контролорите на радиоемисиите. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на радиоврските може за врше-
ње на определени работи на инспекцискиот надзор од 
член 119 на овој закон да определи и друг стручен работ-
ник од областа на радиоврските во согласност со самоуп-
равниот општ акт на работната заедница. 

Член 121 
За вршење работи на сојузен инспектор можат да се 

назначуваат само лица што имаат пропишана стручна 
подготовка. 

Сојузниот инспектор мора да има посебна легитима-
ција за вршење на инспекциски работи. 

Контролорот на радиоемисии мора да има посебна 
легитимација за вршење на работи на контролата на ради-
оемисија односно радиостаница. 

Легитимацијата на сојузниот инспектор за врски ја 
издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските, а на сојузниот инспектор за радио-
врски и на контролорот на радиоемисии - сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на радиоврските. 

Член 122 
Ако се врши инспекциски надзор во орган или орга-

низација, сојузниот инспектор е должен за своето присус-
тво да го извести старешината на органот односно одго-
ворното лице во организацијата. 

Сојузниот инспектор е должен да ги чува сите пода-
тоци што ќе ги дознае при вршењето на инспекцискиот 
надзор кои претставуваат државна, воена, службена и де-
ловна тајна. 

Член 123 
Сојузниот инспектор има право, при вршењето на 

инспекцијата, да ги прегледа постројките и уредите што се 
користат за меѓународни врски и да изврши или да бара 
извршување на определени испитувања во врска со состој-
бата и работата на тие постројки и уреди. 

Сојузниот инспектор има право да ја прегледа тех-
ничката и друга документација која содржи податоци по-
требни за вршење на инспекциски надзор. 

При вршењето на инспекциски надзор мора да се во-
ди сметка за тоа да не се спречува редовната работа на 
системот за меѓународни врски односно редовната работа 
на радиостаниците. 

* 

Член 124 
Сојузниот инспектор има право да ја прегледа дозво-

лата за 'радиостаница, овластувањата на операторот на 
радиостаницата, техничката и друга .документадиЈа што 
се однесува на радиостаницата и самата радиостаница 
или одделни уреди во радиостаницата, како и да изврши 
определени испитувања и мерења на радиостаницата или 
на одделни уреди во радиостаницата, или од имателот од-
носно од корисникот на радиостаницата да бара извршу-
вање на такви испитувања и мерења. 

Член 125 
Имателите на системи за врски и на определени сред-

ства за врски односно на радиостаници се должни да му 
овозможат на сојузниот инспектор вршење на инспекција, 
да му ги дадат потребните известувања и да му овозможат 
да ја разгледа документацијата потребна за вршење на ин-
спекциски надзор, како и на барање од сојузниот инспек-
тор, без одлагање да ги достават потребните податоци и 
материјали. 

Имателите на радиостаници се должни да се одзоват 
на позивите заради вршење на контролни радиомерења. 

Член 126 
Ако сојузниот инспектор за врски во вршењето на 

надзорот утврди дека имателите на системи за врски не се 
придржуваат кон одредбите на овој закон или на другите 
сојузни прописи од областа на врските, должен е да презе-
ме една или повеќе од следните мерки: 

1) да го определи рокот и да нареди да се отстранат 
недостатоците на уредите, спојните патишта и на другата 
опрема што се користи за меѓународни врски, како и не-
правилностите во нивната работа - ако утврди дека тие 
недостатоци односно неправилности го спречуваат или би 
можеле да го спречуваат нивното правилно функционира-
ње; 

2) да му предложи на сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските привремен 
прекин на работата на уредите, спојните патишта и на 
другата опрема што се користи за меѓународни врски до-
дека не се исполнат пропишаните услови под кои тие 
можат да се користат и да го определи рокот во кој тие ус-
лови мораат да се исполнат; 

3) да нареди привремен прекин на работата на по-
стројките или на уредите додека не се отстранат утврдени-
те недостатоци односно утврдените неправилности - ако 
не се постапи во смисла на точка 1 од овој став. 

Ако сојузниот инспектор утврди дека не се исполнети 
условите за поврзување на одделни системи за врски со со-
одветниот систем за врски на други земји, ќе го извести за 
тоа сојузниот орган на управата надлежен за работи на со-
обраќајот и врските. 

Ако недостатоците односно неправилностите во ра-
ботата на постројките и уредите од ст. 1 и 2 на овој член 
не се отстранат ни во определениот рок, сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, 
на барање од сојузниот инспектор, ќе донесе решение за 
забрана на користењето на тие системи и ќе ги определи 
мерките за спречување на работата на односните построј-
ки и уреди. 

Член 127 
Ако сојузниот инспектор при вршењето на надзорот 

утврди дека имателите на радиостаници не се придржува-
ат кон одредбите на овој закон, прописите донесени врз 
основа на овој закон и на меѓународните договори во об-
ласта на радиоврските, должен е да нареди преземање на 
следните мерки: 

1) во определен рок, да се отстранат неправилности-
те во радиоемисијата односно недостатоците на радиоста-
ницата; 

2) веднаш да ја прекине работата на радиостаницата 
без дозвола или недозволената радиоемисија и да опреде-
ли мерки за оневозможување на работата на радиостани-
цата без дозвола или на недозволената радиоемисија; 

3) привремено да се прекине емисијата на радиоста-
ницата која причинува штетна радиопречка во приемот на 
друга радиостаница, додека не се отстранат причините за 
таа радиопречка. 

Ако имателот на радиостаница не постапи по наред-
бата од точ. 1 до 3 на став 1 од овој член, органот на упра-
вата односно организацијата што ја издала дозволата за 
радиостаницата ќе донесе, на барање од сојузниот инспек-
тор, решение за одземање на дозволата и ќе ги определи 
мерките за оневозможување на радиоемисијата на таа ра-
диостаница. 

Член 128 
Ако сојузниот инспектор, при вршењето на работите 

на инспекциски надзор, издал наредба или изрекол забра-
на од чл. 126 и 127 на овој закон, решението за таа наредба 
или забрана ќе им го достави веднаш на организацијата 
или на лицето на кое се однесува тоа решение. 

Член 129 
Ако сојзуниот инспектор утврди дека во зоната на 

простирањето на насочените радиобранови постојат рас-
тенија или се градат објекти или постројки кои со својата 
локација, конструкција или функционирање можат да го 
спречуваат предавањето односно приемот на радиоеми-
сии во таа зона, ќе го извести за тоа органот на управата 
кој го издал одобрението за изградба на тој објект однос-
но постројка, како и имателот на систем за врски и ќе ги 
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предложи мерките што треба да се преземат за да не се 
спречува предавањето односно приемот на радиоемисии. 

Органот на управата од став 1 на овој член е должен, 
во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето, 
да го извести сојзниот орган на управата надлежен за ра-
боти на радиоврските за преземените мерки. 

Член 130 
Сојзниот инспектор врши инспекциски надзор само-

стојно и е должен во вршењето на тој надзор да се при-
држува кон овој закон и кон прописите донесени врз осно-
ва на овој закон. 

Против решението на сојзниот инспектор донесено 
според одредбите на чл. 126 и 127 од овој закон може, во 
рок од осум дена од денот на приемот на решението, да се 
поднесе жалба до сојзниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските односно до сојузниот ор-
ган на управата надлежен за работи на радиоврските. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

Член 131 
Кога сојзниот инспектор во вршењето на инспекцис-

ки надзор утврди дека со повреда на прописите е сторен 
прекршок, стопански престап или кривично дело, должен 
е без одлагање да поднесе барање за поведување на пре-
кршочна постапка односно пријава за поведување на по-
стапка поради стопански престап или кривично дело. 

Органот до кој е поднесено барање за поведување 
прекршочна постапка односно органот до кој е поднесена 
пријава за поведување постапка поради стопански пре-
стап или кривично дело е должен за исходот на постапка-
та да го извести сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските односно сојзуниот орган 
на управата надлежан за работи на радиоврските, чијшто 
сојзен инспектор го поднел тоа барање односно пријава. 

Член 132 
За постапувањето на сојзниот инспектор важат од-

редбите на прописите за општата управна постапка. 

Член 133 
На сојзниот инспектор односно на контролорот на 

радиоемисијата, при откривањето на радиостаница без до-
звола или на радиостаница чијашто радиоемисија причи-
нува штетна пречка, мора, врз основа на решение од сојуз-
ниот орган на управата надлежен *за работи на радио-
врските, да му се овозможи влегување во туѓ стан или во 
други простории заради пристап до таа радиостаница. 

По исклучок од став 1 на овој член, на сојзниот ин-
спектор односно на контролорот на радиоемисијата мора 
да му се овозможи влегување во стан или во други просто-
рии и без решение од сојзниот орган на управата, над-
лежен за радиоврски, ако е откриена радиостаница без до-
звола или радиостаница чијашто радиоемисија причинува 
штетна пречка, со која се загрозува функционирањето во 
системот за врски на вооружените сили, на внатрешните 
работи или во системот за врски во областа на безбеднос-
та на сообраќајот, а на тој начин и на безбедноста на зем-
јата, луѓето или на имотот од поголем обем. 

Член 134 
Имателот на систем за врски е должен со својот општ 

акт да ја утврди организацијата и начинот на вршење кон-
трола на својот систем за врски и да обезбеди постојано 
вршење на таа контрола. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 
Со парична казна од 4.500.000 до 45.000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап правно лице како имател на 
ептем за врски: 

1) ако својот ептем за врски не го планира, или не го 
гради, или не го користи, или не го одржува на начин кој 
обезбедува технолошко единство на системите за врски во 
согласност со основната техничка и технолошка концеп-
ција на системите за врски (член 6 став 1); 

2) ако својот систем за врски не го поврзе во Систе-
мот за врски на Југославија (член 27); 

3) ако системот за врски кој задолжително го поврзу-
ва во Системот за врски на Југославија не го поврзе така 
што овој систем да може ефикасно да функционира во 
вонредни околности (член 26 став 2). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 250.000 до 2,500.000 динари и одговорното 
лице во правното лице имател на систем за врски. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни одго-
ворното лице во органот на општествено-политичката за-
едница, во друг државен орган, или во месна заедница која 
е имател на систем за врски, со парична казна од 250.000 
до 2,500.000 динари. 

Член 136 
Со парична казна од 3,600.000 до 36,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап правното лице како имател 
на систем за врски или на средства за врски: 

1) ако објектите или техничките средства за врски 
што се од значење за технолошкото единство на системи-
те за врски ги произведува или проектира, или ги употре-
бува, или ги гради, или ги одржува спротивно на пропи-
шаните стандрди или технички нормативи, или на норми-
те на квалитетот, на производите и услугите или на тех-
ничките услови или на прописите донесени врз основа на 
сојузните закони (член 14); 

2) ако новоизградениот систем за врски или дел од 
системот за врски кој претставува определена технолошка 
целина го пушти во работа и го користи без технички пре-
глед (член 16); 

3) ако во својот систем за врски не обезбеди непреки-
нато напојување со електрична енергија во редовни и вон-
редни околности на оние постројки или уреди од кои зави-
си правилното функционирање и непреченото користење 
на Системот за врски на Југославија (член 29 став 1). 

За дејствијата од став 1 на ОВОЈ член ќе се казни со па-
рична казна од 200.000 до 2,000.000 динари и одговорното 
лице во правното лице имател на систем за врски или на 
средства за врски. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни одго-
ворното лице во органот на општествено-политичката за-
едница, во друг државен орган или во месна заедница која 
е имател на систем за врски или на средства за врски, со 
парична казна од 200.000 до 2,000.000 динари. 

Член 137 
Со парична казна од 2,300.000 до 23.000.000 динари ќе 

се казни за стопански парестап ПТГ организација, радио-
дифузна организација, електростопанска организација 
или друго правно лице: 

1) ако не изгради канализациона мрежа за прета лат-
никката телекомуникациона мрежа или кабелска дистри-
буциона мрежа за дистрибуција на радио и телевизиски 
програми, или ако во објектите не вгради телфонска и ка-
белска дистрибуциона инсталација (член 18 ст. 1 и 2); 

2) ако приоритетно не обезбеди напојување со елек-
трична енергија на постројките и уредите на задолжител-
но поврзаните системи за врски (член 29 став 2); 

3) ако системот за врски не го планира, не го гради 
или не го одржува на начин кој обезбдува негово техно-
лошко единство и непречено функционирање (член 32 став 
2); 

4) ако не ги организира или не ги врши ПТТ услуги 
на начин и под услови кои обезбедуваат ефикасно и квали-
тетно задоволување на потребите на корисниците на тие 
услуги и во согласност со интересите на безбедноста на 
земјата (член 33); 

5) ако не обезбеди правилно и непречено функциони-
рање на ПТТ сообраќај, или ако ПТТ услуги не ги врши во 
согласност со законот или Со општите акти на Заедницата 
на ЈПТТ (член 36); 

6) ако не презема мерки за обезбедување и заштита на 
системот за врски и функционирање на ПТТ сообраќај, на 
своето подрачје (член 37 став 1); 

7) ако својот систем за врски го поврзе со системот за 
врски на друга земја спротивно на условите од овој закон 
или на соодветните услови од меѓународните договори 
или на стандардите што ја обврзуваат Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија или на начин со КОЈ се 
нарушуваат технолошкото единство на системите за вр-
ски на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја или интересите на безбедноста на земјата (член 115 ст. 2 
и 3). . 
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За дејствијата од став 1 на овај член ќе се казни со па-
рична казна од 150.000 до 1,500.000 динари и одговорното 
лице во ПТТ организација, радиодифузна организација, 
електростопанска организација или во друго правно лице. 

За дејствијата од точка 1 јстав 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 150.000 до 1,500.000 динари и одго* 
ворното лице во органот за општествено-политичката за-
едница или во друг државен орган или во месна заедница. 

Член 138 
Со парична казна од 450.000 до 4,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок правно, лице како имател на систем за 
врски или на средства за врски или инвеститор; 

1) ако воспостави или користи врска спротивно на 
интересите на безбедноста на земјата и на основите на со-
цијалистичкото самоуправно уредување или на јавниот 
ред или на моралот (член 9); 

2) ако не обезбеди неповредливост на тајноста на по-
раката што се пренесува со неговиот систем за врски или 
ако не врши контрола над обезбедувањето, неповредли-
вост на тајноста на пораката (член 10); 

3) ако не организира или ако трајно не врши контро-
ла над функциконирањето или користењето на својот сис-
тем за врски или не врши прегледи на објектите и технич-
ките средства за врски што се составен дел од неговиот 
систем за врски или ако навремено не преземе мерки по-
требни за отстранување на пречките и недостатоците во 
својот систем за врски (член 22 став 1); 

4) ако за настанат прекин на меѓународните врски 
или на врските помеѓу републиките и автономните покра-
ини не го извести сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските (член 22 став 2); 

5) ако не организира или повремено не ври заеднички 
вежби заради проверка на функционирањето на Системот 
за врски на Југославија или на неговите делови и на 
можноста за нивно користење во целата земја или во опре-
делени делови од земјата (член 30); 

6) ако својот ептем за врски кој задолжително се по-
врзува или одделни делови на тој систем, во случај на вон-
редни околности, не ги користи на пропишаниот начин 
(член 31); 

7) ако при изградбата на станбен, деловен или друг 
градежен објект не преземе некоја од мерките што ги ут-
врдила радиодифузната организација на тоа подрачје да 
не го влоши квалитетот на приемот на радиодифузните 
емисии кај корисниците на тоа подрачје (член 48); 

8) ако во заштитната зона гради објекти или построј-
ки или други радиостаници кои со својата локација или 
конструкција или со функционирањето можат да го спре-
чуваат простирањето на радиобрановите или да причину-
ваат пречки во радиоврските (член 108 став 1); # 

9) ако својот систем за врски го поврзе со системот за 
врски на друга земја без дозвола од надлежниот сојузен 
орган на управата (член 116 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 100.000 до 1,000.000 динари и одговорното 
лице во правното лице имател на систем за врски или на 
средства за врски или одговорното лице на инвеститорот. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 100.000 до 1,000.000 динари и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница, 
во друг државен орган или во месната заедница. 

Член 139 
Со парична казна од 360.000 до 3,600.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд или, 
друго правно лице: 4 

1) ако преносот на пораки не го врши на начин со кој 
се обезбедува сигурно и брзо спогодување со употреба на 
единствени изрази, или поими, или знаци, или скратени-
ции(членИ); ч 

2) ако не му дава првенство на преносот на пораки 
што се однесуваат на безбедноста на земјата и на човечки-
те животи на море, на копно, во воздухот или во просто-
рот, надвор од атмосферата, како и на загрозеноста на 
имотот од поголем обем (член 13); 

3) ако за својот систем за врски не води и на пропи-
шаниот начин не доставува определени технички и други 
податоци значајни за безбедноста на земјата и за техно-
лошкото единство на системот за врски односно за сред-
ствата за врски (член 20); 

4) ако во случај на прекин на врската во некој од за-
должително поврзаните системи за врски не ги преземе 
веднаш потребните мерки врската во што пократок рок 
повтарно да се воспостави (член 23); 

5) ако пренесува лажни или погрешни сигнали или 
соопштенија, или соопштенија без идентификација, или 
сигнали или соопштенија што не се однесуваат на негова-
та дејност, или непотребни или излишни сигнали или со-
општенија, или ако прима сигнали или соопштенија што 
не му се наменети неку или што не се за општ прием, или 
објавува содржина или открива постоење, или публикува 
или на друг начин ги користи, без одобрение, наведените 
сигнали и соопштенија (член 91 ст. 1 и 2); 

6) ако не је прекине работата на радиостаницата вед-
наш кога ќе прими знак за опасност и не се одазове на по-
зив и не је стави својата радиостаница на располагање, од-
носно ако во таква ситуација не постапи на најцелесообра-
зен начин (член 92 став 3). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 75.000 до 750.000 динари и одговорното ли-
це во организацијата на здружен труд или во друго правно 
лице. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 75.000 до 750.000 динари и одговорното ли-
це во органот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месната заедница. 

' За прекршокот од точ. 2, 5 и 6 став 1 на овој член, на 
одговорното лице може покрај парична казна, да му се из-
рече и заштитна мерка забрана на вршењето на должнос-
та одговорно лице во траење од шест месеци. 

Член 140 
Со парична казна од 270.000 до 2,700.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго правно лице: 

1) ако во близината на објекти или на технички сред-
ства за врски, или на опојни патишта на системот за врски 
изведува работи или подигне објекти што би можеле да ги 
оштетат или да го спречуваат нивното функционирање 
(член 107 став 1); 

2) ако од имателот на систем за врски не прибави на-
времено согласност дека во близината на неговите објекти 
или технички средства за врски може да изведе определе-
ни работи или да подигне нов објект (член 107 став 2); 

3) ако електроенергетските постројки за пренос или 
распределба или за користење на електрична енергија во 
близината на систем за врски или на негов дел не ги изве-
де или не ги користи или не ги одржува така што нивната 
работа да не причинува пречки во функционирањето на 
односниот систем за врски или да не го доведува во опас-
ност животот или здравјето на луѓето што изведуваат ра-
боти на системот за врски или го користат системот за вр-
ски (член 111); 

4) ако електрични или други постројки, уреди или 
апарати гради или вградува така што да причинуваат 
електромагнетски пречки во работата на некој систем за 
врски или во приемот на пораки или на радио или телеви-
зиски програми (член 112 став 1); 

5) ако во град или населба од градски карактер или 
надвор од населба постави радиостаница над определена 
моќ на зрачење или радиостаница која може да ги спречу-
ва другите врски или приемот на радиоемисии (член 113). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд или во друго 
правно лице. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 100.000 до 500.000 динари и одговорното 
лице во органот на општествено-политичката заедница, 
во друг државен орган или во месната заедница. 

Член 141 
Со парична казна од 230.000 до 2,300.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен груд или 
друго правно лице: 

1) ако го спречува системот за врски или средството 
за врска на други иматели на системи за врски (член 8); 

2) ако користи радиостаница без пропишаната дозво-
ла (член 68); 

3) ако дозволата за радиостаница не му ја врати, во 
рок од 30 дена од денот на настапувањето на некоја од 



Петок, 8 јули 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 41 - Страна 1151 

околностите од член 76 став 1 на овој закон на органот на 
управата односно на организацијата што ја издала (член 
76 став 2); 

4) ако користи радиостаница или радиосистем што 
не ги исполнуваат пропишаните услови (член 81); 

5) ако на барање од органот односно организацијата 
која ја издала дозолата, за радиостаницата не ја приспосо-
би работата на радиостаницата кон настанатите промени 
(член 83); 

6) ако при работата на радиостаницата не се при-
држува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со 
работата на неговата радиостаница да не се создаваат пре-
чки во работата на другите радиостаници или ако не пре-
зема мерки за навремено отстранување на неправилности-
те во работата на својата радиостаница (член 85 став 1); 

7) ако радиостаницата при емитувањето не се иденти-
фикува (член 90 став 1). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 50.000 до 400.000 динари и одговорнотно 
лице во организацијата на здружен труд или во друго 
правно лице. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни со па-
рична казна од 50.000 до 400.000 динари и одговорното ли-
це во органот на општествено-политичката заедница, во 
друг државен орган или во месната заедница. 

Член 142 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец имател на средства за врски 
или корисник на врски: 

1) ако го спречува системот за врски или средството 
за врски на други иматели на систем за врски (член 8); 

2) ако воспостави и користи врска спротивно на инте-
ресите на безбедноста на земјата, на основите на соција-
листичкото самоуправно уредување, како и на јавниот ред 
и морал (член 9); , 

3) ако користи радиостаница без пропишаната дозво-
ла (член 68); 

4) ако дозволата за радиостаницата не му ја врати во 
рок од 30 дена од денот на настапувањето на некоја од 
околностите од член 76 став 1 на овој закон на органот на 
управата односно на организацијата што ја издала (член 
76 став 2); 

5) ако користи радиостаница која не ги исполнува ус-
ловите пропишани со овој закон или со прописите донесе-
ни врз основа на овој закон (член 81 став 1); 

6) ако, на барање од органот односно организацијата 
што ја издала дозволата за радиостаницата, работата на 
радиостаницата не ја приспособи кон настанатите проме-
ни (член 83); 

7) ако при работата на радиостаницата не се при-
држува кон пропишаните услови или ако не обезбеди со 
работата на неговата радиостаница да не се создаваат пре-
чки во работата на другите радиостаници или ако не пре-
зема мерки за навремено отстранување на неправилности-
те во работата на својата радиостаница (член 85 став 1); 

8) ако радиостаницата не се идентификува при емиту-
вањето (член 90 став 1); 

9) ако во близина на објектите, или на техничките 
средства за врски или на спојните патишта на системот за 
врски изведува работи или подигне објекти што би 
можеле да ги оштетат или да го спречуваат нивното фун-
кционирање (член 107 став 1); 

10) ако од имателот на систем за врски не прибави на-
времено согласност дека во близината на неговите објекти 
или технички средства за врски може да изведе определе-
ни работи или да подигне нов објект (член 107 став 2); 

11) ако под надземните или над подземните жични 
водови или на правците на насочените радиобранови или 
во Нивна непосредна близина сади садници што можат да 
ја оштетат или спречуваат работата на тие водови (член 
109 став 1); 

12) ако неговата електрична или друга постројка, или 
уред или апарат причинува електромагнетски пречки во 
работата на некој систем за врски или во приемот на пора-
ки или на радио или телевизиски програми (член 112 став 

За дејствијата од точ. 3 до 9 став 1 на ОВОЈ член, по-
крај парична казна, или самостојно, може да се изрече и 
заштитна мерка одземање на радиостаницата. 

Член 143 
Со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ќе се 

казни за прекршок водачот на воздухоплов или заповедни-
кот на поморски брод или на пловило за внатрешна пло-
видба или друго одговорно лице на воздухоплов или на 
поморски брод или на пловило за внатрешна пловидба 
ако спротивно на одредбите на чл. 87 и 88 од овој закон, 
користи радиостаница за време додека воздухопловот се 
наоѓа на воздухопловно пристаниште или за време додека 
бродот или пловилото се наоѓа во лука односно приста-
ниште. 

VIII. ОВЛАСТУВАЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 144 
Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе про-

писи за: основната техничка и технолошка концепција на 
Системот за врски на Југославија (член 6); постапката за 
усогласување на плановите за равој (член 7); начинот на 
собирање, обработка, размена и користење на информа-
ции и податоци за системите за врски (член 19); начинот 
на користење на задолжително поврзаните системи за вр-
ски во случај на вонредни околности (член 31); организа-
цијата и начинот на вршењето контрола над радиоемиси-
ите (член 93); надооместите за користење на податоците 
од областа на радиоврските (член 99); надоместите за ис-
питување и мерење во областа на радиоврските (член 101). 

Член 145 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските да донесе прописи за: употребата на единствени 
изрази, поими, знаци и скратеници за пренос на пораки во 
системот за врски (член 11); техничките услови за техно-
лошкото единство на системите за врски (член 14); усло-
вите за градење на згради, простории и на други објекти 
за сместување на постројките, уредите, апаратите и друга-
та опрема што се вградува во системот за врски (член 17); 
начинот на поврзување на системот за врски во соодветни-
те телекомуникациони центри со системот за врски на 
ЈПТТ (член 27); одржувањето на системот за врски на Ју-
гославија (член 28); планот на намената на радиофреквен-
циските опсези (член 61); стручната подготовка и другите 
услови што мораат да ги исполнуваат сојузните инспекто-
ри (член 121 став 1); образецот на легитимацијата на СО-
ЈУЗНИОТ инспектор и на контролорот на радиоемисиите, 
(член 121 ст. 2 и 3). 

Член 146 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, во спогодба со сојузниот секретар за народна од-
брана, функционерот кој раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи, функционерот 
КОЈ раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
надворешни работи и со функционерот кој раководи со со-
јузниот орган на управата надлежен за работи на инфор-
мациите, да донесе пропис за поврзувањето на системот за 
врски со соодветните системи за врски на други земји и за 
користењето на меѓународните врски (член 116). 

Член 147 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, во спогодба со сојузниот секретар за народна од-
брана и со функционерот кој раководи со сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи, да донесе 
прописи за техничките карактеристики и експлоатациони-
те услови за радиостаниците на странски правни лица 
(член 56), аматерските радиостаници (член 57 точка 3) и 
радиостаниците за телефонија што се предвидени да рабо-
тат во радиофрсквенциски опсези наменети за граѓаните 
(член 57 точка 4). 

Член 148 
Се овластува сојузниот секретар за народна одбрана, 

во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските и со функционерот кој раководи со сојузниот ор-
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ган на управата надлежен за внатрешни работи, да донесе 
прописи за техничките и други податоци и за начинот на 
водење и доставување на податоци за системот за врски 
односно за средствата за врски (член 20). 

Член 149 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на радиоврските 
да донесе прописи за: претплатничките радиостаници за 
различни форми на врски во системот за врски на ЈПТТ 
(член 57 точка 1); техничките карактеристики и експлоата-
ционите услови за радиостаниците на сопствени воздухоп-
лови и на сопствени бродови и други пловила (член 57 
точка 2); радиостаниците за телекомандување со играчки 
и направи (член 57 точка 5); плановите за распределба на 
радиофреквенциите (член 62); образецот на дозволата за 
радиостаници (член 68); податоците и документацијата 
што се поднесуваат кон барањето за прибавување дозвола 
за радиостаница (член 72); условите под кои можат да се 
користат одделни видови радиостаници во различни ради-
ослужби односно различни радиофреквенциски опсези 
(член 85); идентификацијата на радиостаниците (член 90); 
големината на заштитната зона во близината на определе-
ни радиостаници (член 108); слободните правци за влез и 
излез на радиорелејните врски (радиокоридори) во градо-
вите и населбите од градски карактер (член 113). 

Член 150 
Се овластува функционерот кој раководи со сојузна-

та организација ндлежна за работи на стандардизацијата, 
во спогодба со функционерот кој раководи со сојузниот 
орган на урпавата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските, да донесе прописи за карактеристиките на заед-
ничките антенски системи и на заедничките кабелски дис-
трибуциони системи и за условите за нивно инсталирање, 
користење и одржување (чл. 45 и 46) како и за условите и 
начинот на заштита на системот за врски од пречките при-
чинети од електромагнетските постројки, уреди и апарати 
(чл. 111 и 112). 

Член 151 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за работи на сообраќајот и врските и 
функционерот кој раководи со сојузниот орган на управа-
та надлежен за радиоврски можат да ги пропишуваат пре-
кршоците за повреди на прописите од чл. 145, 146, 147 и 
149 на овој закон. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 152 
До донесувањето на плановите за распределба, а нај-

доцна во рок од две години од денот на влегувањето во си-
ла на овој закон, дозволи за радиостаници можат да се из-
даваат врз основа на дотогаш доделените радиофреквен-
ции. 

Член 153 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за основите на системите за вр-
ски (^Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74, 29/77 и 52/83). 

Прописите што се донесени врз основа на тој закон 
ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 154 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1989 година. 

538. 
Врз основа на член 57 од Законот за општонародната 

одбрана („Службен лист на СФРЈ'\ бр. 21/82), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОБВРСКА НА ГРАЃАНИТЕ И НА 
ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА ПОТРЕБИ НА ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

Член 1 
Во Уредбата за спроведување на материјалната об-

врска на граѓаните и на основните и други организации на 
здружен труд за потреби на општонародната одбрана 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 44/83), Тарифата на џадо-
местите за користење на попишаните средства земени за 
потреби на вооружените сили се менува и гласи: 

^ Т А Р И Ф А 

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИША-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗЕМЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ВОО-

РУЖЕНИТЕ СИЛИ 
Месечниот износ на надоместот од член 8 на оваа 

уредба се утврдува во процент од просечниот чист месе-
чен личен доход во стопанството на СФРЈ во претходната 
година, и тоа: 

1) за патнички автомобили и комбинирани возила 
според работната зафатнина на моторот, и тоа: 

- д о 1000 cm3 ' 8% 
- преку 1000 до 1500 cm3 10% 
- преку 1500 до 2000 cm3 13% 
- преку 2000 cm3 18%; 
2) за теренски автомобили, без оглед на бројот на се-

диштата * 18%; 
3) за автобуси, според бројот на седиштата, и тоа: 
- од 9 до 23 седишта 80% 
- од 24 до 39 седишта 90% 
- преку 39 седишта 170%; 
Височината на надоместот за автобуси се исплатува 

само ако давател на автобусот е организација на здружен 
труд која се занимава со превоз на патници во градскиот и 
меѓуградскиот јавен сообраќај. 

Височината на надоместот за автобуси на организа-
циите на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции и заедници кои не се занимаваат со превоз на патници 
во градскиот и меѓуградскиот јавен сообраќај, без оглед 
на бројот на седиштата изнесува 90%; 

4) за товарни возила, според носивоста, и тоа: 
- до 2 тони носивост 18% 
- преку 2 до 3 тони носивост 25% 
- преку 3 до 5 тони носивост 30% 
- преку 5 до 7 тони носивост 55% 
- преку 7 тони носивост 90%; 
5) за теглачи, и тоа: 
- теглач со седло до 8 тони 40% 
- теглач со седло преку 8 тони 75%; 
6) за специјални возила, и тоа: 
- авто-работилница 80% 
-'пожарникарски автомобил 70% 
- санитетски автомобил 25% 
- радиостаница 25% 
- автомобил за превоз на леб 30% 
- автомобил за превоз на ѓубре 35% 
- авто-ладилник за месо 70% 
- цистерна за гориво до 10 тони 100% 
- цистерна за гориво преку 10 тони 125% 
- цистерна за вода 65%; 
7) за автомобилски приколки и специјални товарни 

приколки според носивоста, и тоа: 
- до 2 тони носивост 8% 
- преку 2 до 4 тони носивост 13% 
- преку 4 тони носивост ! 30%; 
8) за приколки товарни и специјални, и тоа: 
- полуприколка товарна до 15 тони 30% 
- полуприколка товарна преку 15 тони 60% 
- полуприколка специјална до 15 тони 75% 
- полуприколка специјална преку 15 тони — 125%; 
9) за мотоцикли, според работната зафатнина на мо-

торот, и тоа: 
- д о 175 cm3 2% 
- од 175 до 250 cm3 3% 

1 
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- од 250 до 500 сш3 5% 
- преку 500 сш3 6%; 
10) за велосипеди 1%; 
И) за трактори: 
- на тркала, за 1 КЅ јачина на моторот 0,5% 
- гасеничари, за 1 КЅ јачина на моторот 0,7%; 
12) За тракторски приколки, според носивоста, и тоа: 
- од 0,5 до 2,5 тони 6% 
- од 3 до 4,5 тони 8% 
- преку 4,5 тони 10%; 
13) за бродови, по БИТ, КЅ, односно по тон носивост: 
а) за бродови чии корисници се организации на 

здружен труд, и тоа: 
- бродови на море - за БИТ 5% 
- бродови со сопствен погон, на внатрешните пловни 

патишта - за КЅ 3% 
- бродови без погон, на внатрешните пловни патиш-

та - по тон носивост 0,5% 
б) за бродови чии сопственици се граѓани, и тоа: 
- бродови на море - за ВКТ 1,5% 
- бродови со сопствен погон на внатрешните пловни 

патишта - з а К Ѕ 1% 
- бродови без погон, на внатрешните пловни патиш-

та - по тон носивост 0,3%; 
14) за користење на објекти со опрема и со уреди што 

служат за нивната основна намена, како што се луки, при-
станишта, аеродроми и слични објекти од член 1 на оваа 
уредба, кои за време на вежби не се користат за сместува-
ње на луѓе и материјали - се исплатува во височината на 
стварните трошоци што организацијата на здружен труд 
ги има поради користење на објектите за потреби на 
вежби; 

15) за запрежни возила, според бројот на оските и ви-
дот, и тоа: 

а) кола со една оска (чеза, карета, сака) - 1,5%; 
б) кола со две оски: 
- народна кола со канти, лотри 3% 
- шпедитерска кола со федери или без федери - 5%; 
16) за запрежен јавачки прибор: 
- амут кожен 0,3% 
- амут кожен со камут 0,5% 
-амут конопен 0,3% 
- седло - војнички модел 0,2% 
- самар дрвен 0,2%; 
17) за теглечки и товарен добиток (коњи, маски, му-

лиња и магариња) според групите, и тоа: 
- прва група - возни и јавачки копитари 35% 
- втора група - товарни копитари 30%; 
18) за користење на другите средства од член 1 на 

оваа уредба височината на надоместот се утврдува врз ос-
нова на податоците од книговодството на имателот на 
средствата и се исплатува во височината на задолжител-
ните давања што ги товарат средствата за време на вежба. 

Дневниот износ на надоместот според оваа тарифа се 
утврдува така што месечниот износ на надоместот ќе се 
подели со бројот 30". 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗА-
БРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕг 
КУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ПРОИЗ-
ВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД 

ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
1. Во Наредбата за забрана на увоз .во Социјалистич-

ка Федеративна Република Југославија и провоз преку те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија на производи, суровини и отпадоци по потекло 
од чапункари од Република Италија („Службен ЛИСТ на 
СФРЈ", бр. 86/87) во називот на Наредбата по зборовите 
.Југославија на" се додаваат зборовите: „чапункари и На". 

Во точка 1 зборот: „Тоскана" се брише. 
3. По точка 1 се додава точка 1а, која гласи: 
„1а Се забранува увоз поради болестите лигавка и 

шап на чапункари, производи, суровини и отпадоци по по-
текло од чапункари од областа Тоскана, освен термички 
обработени конзерви на месо, сурови кожи солени со мор-

- ска сол и третирани со калцинирана сода ако така обрабо-
тените кожи биле лагерирани најмалку 30 дена во местото 
на потеклото и ако во општината на потеклото на кожите 
и во соседните општини немало лигавка и шап за послед-
ните три месеци, термички обработено мрсно ткиво и вол-
на перена во алкален раствор при вредност на рН 10, со 
додаток на КагСОзво количество од 1, 5-2 % на литар и су-
шени во воздухшна струја при температура од 80°С. 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр: 7810/2 
30 јуни 1988 година 
Белград 

Заменик на претседателот 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
м-р Томе Кузмановски, с.р. 

540. 
Врз основа на член 51 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86 и 
3/88), во спогодба со сојузниот секретар за економски од-
носи со странство, сојузниот секретар за финансии издава 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 213 
3 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

539. 
Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 

на животните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата замја (^Службен лист на СФРЈ", бр. 43/86), претседа-
телот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО 
ВРЕДНОСТА НАСТАНАТИ ВО РАБОТЕЊЕТО СО 

СТРАНСТВО 

1. Во Наредбата за начинот и постапката за правдање 
на разликите во вредноста настанати во работењето со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/86), во точка 6 
став 1 бројот: „10.000", се заменува со бројот: „100.000". 

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

Бр. 3-6669/3 
17 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, е. р. 

» 
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541. 
, Врз основа на член 24 од Законот за извршување на 

Буџетот на федерацијата за 1988 годика („Службен лист 
бр. 5/88), Административната комисија на Со-

б р а н и е т о СФРЈ, на седницата од 29 јуни 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНИ ПОТРЕБИ ОБЕЗБЕДЕ-

НИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 
ГОДИНА 

и Член 1 
Средствата за станбени потреби обезбедени во Буџе-

тот на федерацијата за 1988 година по стапка од 4% на ис-
платениот надомест на личните доходи на делегатите во 
Собранието на СФРЈ кои надомест на личниот доход ос-
тваруваат во постојан месечен износ и на личните доходи 
на функционерите и на раководните работници што ги из-
бира или именува односно назначува Собранието на СФРЈ 
(во натамошниот текст: средствата на придонесот) се уп-
латуваат на посебна сметка на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи. 

Средствата на придонесот можат да се користат за: 
- прибавување станови со купување, изградба или 

здружување на средства со други корисници на општес-
твени средства заради купување или изградба на стан; 

- подобрување на условите за живеење во општестве-
ните станови; 

- давање заем за купување, изградба, доградба или 
подобрување на условите за живеење во семејна станбена 
зграда или стан во сопственост. 

Член 2 
Процентот на користењето на средствата според на-

мените од член 1 на оваа одлука се утврдува, и тоа: 
- прибавување станови со купување, изградба или 

здружување на средства со други корисници на општес-
твени средства заради купување или изградба на стан 75% 

- подобрување на условите за живљење во општес-
твените станови 5% 

- давање заем за купување, изградба, доградба или 
подобрување на условите за живеење во семејна станбена 
зграда или стан во сопственост 20% 

Износот на средствата за доделување заем за купува-
ње, изградба и доградба на семејна станбена зграда или 
стан во сопственост, изнесува до 10,000.000 динари. 

Износот на средствата за доделување заем за подоб-
рување на условите за живеење во семејна станбена зграда 
или стан во сопственост, изнесува до 5,000.000.- динари. 

Член 3 
Одлука за одобрување на средствата на придонесот 

за намената од член 1 на оваа одлука донесува Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ (во ната-
мошниот текст: Комисијата) врз основа на барањето на 
корисникот во согласност со критериумите утврдени со 
Одлуката за условите и начинот на доделување станови и 
гаражи односно гаражни места за потребите на функцио-
нерите на Собранието на СФРЈ, на раководните работни-
ци и на работниците во службите на Собранието на СФРЈ 
и за потребите на функционерите во определени сојузни 
органи и организации (^Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/81). 

Член 4 
Средствата на придонесот зџ прибавување станови ќе 

се користат во согласност со програмата за прибавување 
станови за потребите на Собранието на СФРЈ. 

Договорите за прибавување станови ги склучува Ин-
тересната заедница за станбена изградба и управување со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи, согласно со одлуките на Комисијата. 

Член 5 
Под подобрување на условите за живеење во смисла 

на оваа одлука се подразбира: 

- преградување на стан заради добивање поголем 
број станбени простории во станот; 

- измена на намената на станбените простории во 
станот заради подобрување на функционалноста и квали-
тетот на живеењето; 

- воведување на централно односно етажно греење; 
- изградба или доградба на простории и воведување 

инсталации што постојниот стан ги нема, и тоа: купатило, 
клозет, соба, кујна, водовод, канализација и струја. 

Член 6 
Средствата на придонесот за доделување заем заради 

купување, доградба или подобрување на условите за живе-
ење во семејна станбена зграда или стан во сопственост 
можат да се даваат само за задоволување на станбените 
потреби на корисникот и на членовите на неговото семеј-
но домаќинство, под следните услови: 

- за изградба или купување на стан односно на семеј-
на станбена зграда чијашто големина и функционалност 
одговара на мерилата за рационално користење на стан 
во општината; 

- лицето што користи стан со станарско право да му 
го врати тој стан на давачот на станот на користење во 
рок од 30 дена од изградбата или купувањето на семејна 
станбена зграда или стан. 

Член 7 
Заемот се одобрува под следниве услови: 
- за купување, изградба или доградба на семејна стан-

бена зграда или стан во сопственост со рок на отплата до 
20 години; 

- за подобрување на условите за живеење во станови-
те во сопственост со рок на отплата до 10 години; 

- за користење на овие заеми се пресметува камата во 
износ од 4% на износот на кредитот, со тоа што на таа ка-
мата, во случај кога инфлацијата според податоците на 
надлежниот орган кеја премине стапката над 10% за изми-
натата година, секоја година се зголемува каматата на не-
отплатениот дел од заемот така што годишната камата ќе 
се зголеми за 0,1% за секој процентен поен на зголемува-
њето на годишната инфлација над 10% со тоа што пресме-
таната камата не може да биде поголема од банкината ка-
мата. 

Член 8 
Средствата на заемот можат да се употребат и за лич-

но учество при добивањето на кредит од банката. 

Член 9 
Корисникот на заемот е должен да ја приложи кон ба-

рањето потребната техничка и друга документација. 

Член 10 
Врз основа на Одлуката за доделување заем се склу-

чува договор помеѓу Државата СФРЈ - Собранието на 
СФРЈ и корисникот на заемот со кој се регулираат меѓу-
себните права и обврски, во согласност со законот и од-
редбите на оваа одлука. 

Договорот за заем го склучуваат, врз основа на одлу-
ката на Комисијата, генералниот секретар на Собранието 
на СФРЈ и корисникот на заемот. 

Член 11 
Одлуката за одобрување на средствата на придоне-

сот за намените од чл. 5 и 6 ја донесува Комисијата врз ос-
нова на барањето на корисникот, по претходно прибавено 
мислење од стручната служба на Интересната заедница за 
станбена изградба и управување со становите за потреби-
те на работниците и функционерите на сојузните органи. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 36-19/88-013 
29 јуни 1988 година 
Белград 

Претседател, 
Методи Зврцииов, е. р. 
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542. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните'покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76, 
41/81,26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87 и 31/88) и Одлуката за остварување на целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1988 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/88), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 

ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/88,22/88,35/88 и 37/88) во точка 28 по став 1 се додава 
став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за 
кредитирање на сезонски залихи на пченица и оризова ар-
па односно на ориз од родот на 1988 година, од 1 јули 1988 
година банките можат да користат кредити во височина 
до 60% од состојбата на кредитите што за тие цели им ги 
дале на организациите на здружен труд." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2.". 

2. Во точка 32 по став 1 се додава став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка за 

кредитирање на формирањето на стоковните резерви на 
меркантилна пченица од домашно производство од родот 
на 1988 година, што се формираат на ниво на општестве-
но-политичките заедници, во смисла на Законот за осно-
вите на системот на стоковните резерви и за сојузните сто-
ковни резерви (^Службен лист на СФРЈ", бр. 58/84 и 
34/86), банките можат од 1 јули 1988 година да користат 
кредити во височина до 60% од состојбата на кредитите 
што за таа намена им ги дале на организациите на 
здружен труд односно на други општествени правни лица 
каЈ кои се формираат тие резерви." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: 
„став 1" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О.бр. 74 
5 јули 1988 година 
Белград ш 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

543. 
Врз основа на член 70 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76,41/81,26/84 и 71/86), заради спроведување на точка 
9 ст. 2 и 11 на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1988 година ^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 87/87 и 31/88) и точка 5 на Одлуката за камат-
ните стапки на пласманите од примарната емисија и на 
други побарувања на Народната банка на Југославија 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 87/87, 29/88 и 35/88) и врз 
основа на член 40а од Законот за вкупниот приход и дохо-
дот ^Службен лист на СФРЈ", бр. 72/86, 42/87, 65/87, 
87/87 и 31/88), Народната банка на Југославија дава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО 
ВО ЈУНИ, ЗА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА НА РАСТЕЖОТ 
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО ПЕРИОДОТ АПРИЛ-ЈУ-
НИ И ЗА ЕСКОНТНАТА СТАПКА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЈУЛИ 1988 ГОДИНА 
1. Според податоците на Сојузниот завод за статис-

тика, стапката на растежот на цените на мало во јуни из-
несува 21,1%, а просечната месечна стапка на растежот на 
цените на мало за периодот април-јуни изнесува 10,5%, 
што на годишно ниво изнесува 231%. 

2. Во согласност со Одлуката за целите и задачите на 
заедничката емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1988 година и со Од-
луката за каматните стапки на пласманите од примарната 
емисија и на дуги побарувања на Народната банка на Југо-
славија, есконтната стапка на Народната банка на Југо-
славија за јули 1988 година изнесува 10,66%, што на го-
дишно ниво изнесува 237%. 

Есконтната стапка од став 1 на оваа точка се приме-
нува при пресметката на каматата на пласманите од при-
марната емисија и на други побарувања на Народната 
банка на Југославија за периодот од 1 јули до 31 јули 1988 
година како и во други случаи утврдени со сојузен закон и 
со други прописи донесени врз основа на сојузен закон. 

3. На износот на кредитите од примарната емисија и 
кредитите на банките што банките и други корисници на 
општествени средства нема да ги вратат во договорениот 
рок, како и на износот на кредитите што се користат спро-
тивно на прописите односно ненаменски, за периодот од 
јули до 31 јули 1988 година се плаќа камата по стапка од 
11,6% (затезна камата), што на годишно ниво би изнесува-
ло 356%. 

С.бр. 10 
1 јули 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Душан Влатковиќ, с.р. 

544. 
Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од За-

конот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 72/86,42/87,65/87 и 87/87), Сојузниот завод за 
статистика утврдува и објавува 

Е Д И Н С Т В Е Н И К О Е Ф И Ц И Е Н Т И 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕ-

ЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ 
1. Единствениот коефициент, според индексот на це-

ните на производителите на индустриски производи за ју-
ни 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесу-
ва 0,544. 

2. Единствениот коефициент, според просечниот ме-
сечен индекс на цените на производителите на индустрис-
ки производи за јуни 1988 година во однос на декември 
1987 година, изнесува 0,075. 

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошо-
ци во СФРЈ во периодот јануари-јуни 1988 година во од-
нос на просекот на животните трошоци во 1987 година, из-
несува 95,7%. 

Бр. 001-2758/1 
5 јули 1988 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковиќ, с.р. 
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545. 
Врз основа на член 54 став 4 и член 79 став 1 од Зако-

нот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, Комисијата за избор и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собрнието на СФРЈ ја об-
јавува потврдената 

Л И С Т А НА К А Н Д И Д А Т И 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ТРИ ДЕЛЕГАТА ВО 
СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ОД 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕ-

ГОВИНА 
Републичката кандидациона конференција на Соција-

листичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцего-
вина, на седницата одржана на 27 јуни 1988 година, во 
смисла на член 45, а во врска со член 79 став 1 од Законот 
за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ ја утврди Листата на кандидати за до-
полнителен избор на три делегата во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина, и тоа: 

1. Хаџи дедиќ Хусо, машки, роден 1940 година, пре-
тседател на РО на РО Рафинерија за масло Модрича, Мус-
лиман, член на делегацијата на Општинската конференци-
ја на ССРН Модрича, предложен во една делегација; 

2. Маринковиќ Панто, машки, роден 1941 година, 
претседател на Извршниот одбор на Собранието на оп-
штина Углевик, Србин, член на делегацијата на Месната 
заедница Углевик, предложен во една делегација; 

3. Мијатовиќ Стево, машки, роден 1937 година, пре-
тседател на Работоводниот одбор на РО „Електропренос" 
Сараево, Србин, член на делегацијата на Општинскиот ко-
митет на СК Ново Сараево, предложен во три делегации; 

4. Мулабеговиќ Шефик, машки, роден 1935 година, 
редовен професор на Економскиот факултет во Брчко, 
Муслиман, член на делегацијата на Општинската конфе-
ренција на ССРН Брчко, предложен во 15 делегации; 

5. Тодоровиќ Бранка, женски, родена 1951 година, 
секретар на Извршниот одбор на СО Сански мост, Србин-
ка, член на делегацијата на Општинската конференција на 
ССРН Сански Мост, предложена во една делегација. 

6. Аралица Љубо, машки, роден 1937 година, претсе-
дател на РО КРО „Рад" Сараево, Србин, член на делегаци-
јата на Општинскиот комитет на СК Ново Сараево, пред-
ложен во една делегација. 

Се избираат 3 (три) кандидата. 

Број 290 
5 јули 1988 година -
Белград 

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ 

Секретар, Претседател, 
Мирко Михајловиќ, е. р. Марко Глигоровиќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ТОЧКА 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОДА-

НОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 
ПРОМЕТОТ 

1. Деловната заедница на туристичките организации 
на здружен труд на Југославија поведе постапка за оцену-
вање на уставноста на одредбата од член 9 став 1 точка 3 
на Законот за оданочување на производи и услуги во про-
метот (^Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 
36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 
15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86). 

Во предлогот е наведено дека оспорените одредби од 
Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот не се согласни со Уставот на СФРЈ, бидејќи со тие од-
редби Кеп1-а-саг организациите се ставени во нерамноп-
равна положба во однос на другите организации во стопа-

нисувањето и стекнувањето доход, поради тоа што со тие 
одредби е утврдено дека Кеп1-а-саг организациите плаќа-
ат основен данок на промет при купување на патнички ав-
томобили со кои, како со основни средства, ја вршат своја-
та основна и единствена дејност, додека другите организа-
ции на здружен труд, при купувањето на основните сред-
ства со кои ја вршат основната дејност, тој данок не го 
плаќаат, како и поради тоа што на Ќеп1-а-саг организаци-
ите поради таквата нивна положба не им е утврдена и 
обезбедена компензација. 

2. Со одредбата на член 7 став 1 на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот е пропишано, 
ако со тој закон не е определено поинаку, дека не се смета 
како промет на производи, остварен непосредно со краен 
потрошувач, продажбата на опрема на организациите на 
здружен труд која спаѓа во нивните основни средства и им 
служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е 
извршена под условите и на начинот како што тоа е про-
пишано во член 6 на тој закон. Според оспорената одред-
ба од член 9 став 1 точка 3 на овој закон, како опрема, во 
смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат патничките 
автомобили. 

Со член 264 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со 
сојузен закон се установуваат видовите на приходи што се 
остваруваат со оданочување на производите и услугите 
што се во промет на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и се утврдуваат начи-
нот и висината на тоа оданочување, освен за производите 
и услугите за кои начинот и висината на оданочувањето, 
врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат другите оп-
штествено-политич^си заедници. 

Со член 256 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека ако 
со актите на органите на федерацијата со кои се утврдува 
или се спроведува заедничка економска политика се нару-
шува рамноправноста на организациите на здружен труд 
во стекнувањето на доход и во располагањето со резулта-
тите од трудот, истовремено со утврдувањето на заеднич-
ката економска политика односно со донесувањето на 
мерките за нејзиното спроведување се утврдува и се обез-
бедува компензацијата како составен дел на мерките на за-
едничката економска политика за соодветниот плански пе-
риод. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ, во одговорот на предлогот на овластениот 
предлагач, наведува дека оспорената одредба од Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот е сог-
ласна со член 264 од Уставот на СФРЈ, во кој е дадено ов-
ластување на федерацијата со сојузен закон да го опреде-
лува оданочувањето на производите што се во промет на 
целата територија на СФРЈ, а дали и која опрема ќе биде 
оданочена - работа е на даночната политика. 

4. Претставникот на овластениот предлагач, на јавна-
та расправа, го образложи ставот изнесен во предлогот за 
поведување постапка. Посебно нагласи дека Кеп1-а-саг 
организациите на здружен труд се доведени во тешка по-
ложба, бидејќи кога купуваат автомобил мораат да платат 
данок на промет и ако тој автомобил, како основно сред-
ство, не го користеле и со него не оствариле доход. Други-
те организации на здружен труд кога купуваат основни 
средства не плаќаат данок на промет, а основните сред-
ства ги користат и приходот остварен со користењето на 
тие средства го распоредуваат во согласност со Законот за 
здружениот труд. 

Претставникот на Собранието на СФРЈ, на јавната 
расправа ги повтори наводите од одговорот на Собрание-
то на СФРЈ доставен до Судот, со тоа што додаде дека Ус-
тавот на СФРЈ воопшта не зборува ништо конкретно во 
врска со оданочувањето на опрема, што значи дека опре-
мата ја третирал на ист начин како и сите други произво-
ди во прометот. Покрај тоа претставникот на Собранието 
на СФРЈ изнесе дека смета дека оспорената одредба од 
член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочување на произ-
води и услуги во прометот не е несогласна со член 256 од 
Уставот на СФРЈ. 

5. Уставниот суд на Југославија, по спроведената по-
стапка и одржаната јавна расправа, оцени дека оспорената 
одредба од Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Тргнувајќи од одредбите на член 264 од Уставот на 
СФРЈ, федерацијата можела со Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот да воведе данок на про-
мет за патнички автомобили, бидејќи тоа се производи 
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што се наоѓаат во прометот на целата територија на 
СФРЈ, а дали патничките автомобили ќе се сметаат за оп-
рема во смисла на Законот за оданочување ца производи и 
услуги во прометот, за која не е воведен данок на промет 
на производи - работа е на даночната политика. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, во-
ведувањето на данок на промет на автомобили и во случај 
кога тие се користат за вршење на основна дејност, како 
Кеп1-а-саг организациите на здружен труд, не подразбира 
и право на компензација, а дали компензацијата ќе се ут-
врди под условите, од член 256 на Уставот на СФРЈ - цени 
Собранието на СФРЈ. 

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јав-
на расправа, на седницата за советување и гласање, 
одржана на 10 март 1987 година, со мнозинство гласови 
донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Деловната заедница на ту-

ристичките организации на здружен труд на Југославија 
да се утврди дека одредбата од член 9 став 1 точка 3 на За-
конот за оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) е несогласна со Уставот на 
СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југо-
славија Иван Франко и судиите: Радко Мочивник, 
Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓу-
киќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, 
Славко Кухар, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав 
Стиовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 199/86 
10 март 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Милосав Стиовиќ, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЧЛЕН 9 СТАВ 1 ТОЧКА 3 НА ЗАКОНОТ ЗА ОДА-

НОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 
ПРОМЕТОТ 

1. Општото здружение на самостојните авто-такси 
превозници на лица и предмети „Беотакси" поведе постап-
ка за оценување на уставноста на одредбата од член 9 став 
1 точка 3 на Законот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 
55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 
3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85 и 11/86). 

Според мислењето на предлагачот со плаќањето на . 
данок на промет при купувањето на автомобили авто-так- • 
си превозниците се доведени во тешка положба, бидејќи 
овој данок не може да се префрлува врз цената на такси-
-услугите, зашто поради опаѓањето на куповната моќ на 
населениато бројот на корисниците на тие услуги опадна. 
Исто таќо е наведено дека на такси-превозниците автомо-
билот им е основно средство со кое тие ја вршат својата 
основна и единствена дејност. 

2. Со одредбата од член 7 став 1 на Законот за одано-
чување на производи и услуги во прометот е пропишано, 
ако со тој закон не е определено поинаку, дека не се смета 
како промет на производи, остварен непосредно со краен 
потрошувач, продажбата на опрема на организациите на 
здружен труд која спаѓа во нивните основни средства и 
служи за вршење на нивните дејности, ако таа продажба е 
извршена под условите и на начинот како што тоа е про-
пишано во член 6 од тој закон. Според оспорената одред-

ба од член 9 став 1 точка 3 на овој закон, како опрема, во 
смисла на член 7 од овој закон, не се сметаат патничките 
автомобили. 

Со член 264 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со 
сојузен закон се установуваат видовите на приходи што се 
остваруваат со оданочување на производите и услугите 
што се во промет на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и се утврдуваат начи-
нот и висината на тоа оданочување, освен за производите 
и услугите за кои начинот и висината на оданочувањето, 
врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат другите оп-
штествено-политички заедници. 

3. Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорена-
та одредба од Законот за оданочување на производи и ус-
луги во прометот е согласна со Уставот на СФРЈ. 

Тргнувајќи од одредбите на член 264 од Уставот на 
СФРЈ, федерацијата можела со Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот да воведе данок на про-
мет за патнички автомобили, бидејќи тоа се производи 
што се наоѓаат во прометот на целата територија на 
СФРЈ, а дали патничките автомобили ќе се сметаат га ог 
рема во смисла на Законот за оданочување на производи 
услуги во прометот, на која не е воведен данок на промет 
на производи - работа е на даночната политика. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, без одржување 
јавна расправа, на седницата за советување и гласања 
одржана на 8 март 1988 година, со мнозинство гласови до-
несе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Општото здружение на авто-

-такси превозници на лица и предмети „Беотакси" да се 
утврди дека одредбата од член 9 став 1 точка 3 на Законот 
за оданочување на производи и услуги во прометот 
(^Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 
58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 
66/83, 71/84, 39/85 и 11/86) е несогласна со Уставот на 
СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југо-
славија д-р Александар Фира и судиите: м-р Хрвое Ва-
ниќ, м-р Милован Бузаџиќ, Божидар Булатовиќ, д-р И т и 
Кристан, м-р Крсте Маловски, Димче Козаров, Вељко 
Марковиќ, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац, Радко Мо« 
чивник и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 216/87 
30 март 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Алексадар Фира, с.р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за оданочување на производи и услуги во 
прометот, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 27/8Ѕ, 
се потпаднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗА 
КОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УС-

ЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
Во Законот за измени и дополненија на Законот за 

оданочување на производи и услуги во прометот во член 5 
став 2 броевите: „43,44, 45,46 и 47", се бришат. 

Од Службата за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Белград, 5. јули 1988 година. 
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ДОЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 
Се разрешува од должноста директор во Сојузниот 

завод за општествено планирање м-р Станислав Бродњак, 
поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 1128 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата (,,Службен лист на 
СФРГ, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-

ОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

Се назначува за советник на генералниот директор на 
Сојузниот завод за општествено планирање д-р Милован 
Миковиќ, досегашен советник на генералниот директор на 
тој завод. 

С. п. п. бр. 1127 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 7 став 2 од Уредбата за Автосер-
висот на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/78) и член 249 од Законот за основите на системот на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузни-
те органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АВТОСЕР-

ВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
Се разрешува од должноста директор на Автосерви-

сот на сојузните органи Милорад Русмир со 31 јули 1988 
година. 

Именуваниот, во смисла на одредбата на член 249 од 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, 
се става на располагање. 

С п. п. бр. 1129 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и Сојузниот извршен со-
вет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-

РОТ НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се назначува за помошник на директорот на Архивот 

на Југославија Јован Поповиќ, досегашен помошник на 
директорот на Архивот на Југославија. 

С. п. п. бр. ИЗО 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из- . 
вршен совет донсеува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од должноста Зоран Матовиќ, досега-

шен советник на сојузниот секретар за надворешна трго-
вија со 31 мај 1988 година, поради заминување на друга 
должност. 
С. п. п. бр. 1126 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земл»арич, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА АРХИВОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се назначува за помошник на директорот на Архивот 

на Југославија д-р Богдан Лекиќ, досегашен помошник на 
директорот на Архивот на Југославија. 
С. п. п. бр. 1131 
16 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јане). Земљарич, е. р. 

Врз основа на член 4 став 2 од Уредбата за Управата 
на деловните згради на сојузните органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/78, 24/82 и 69/83) Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА 
НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Се разрешува од должноста директор на Управата на 
деловните згради на сојузните органи Радиша Трифуно-
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вик, со 30 јуни 1988 година, заради заминување во пензија. 
На именуваниот работниот однос му престанува со 

30 јуни 1988 година. 

С. п. п. бр. 1132 
23 јуни 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

( потполковниците: Џеко Дервиша Рагиб, Лукић Ми-
лана Слободан; 

мајорите: Дондур Петра Јандре, Милић Вукоја Ради-
воје, Милосављевић Томе Јован, Ранђеловић Витомира 
Ратомир, Ступар Милоша Бошко, Сворцан Саве Михај-
ло; 

капетаните I класа: Бугарчић Милојка Миломир, 
Криж Јурија Франц, Пешић Алексе Вељко; 

потпоручникот Мартиновић Марка Никола; 
заставниците I класа: Ђурчић Станка Милан, Манче-

вић Петра Гојко, Маринковић Стојана Милорад, Милић 
Милића Јаблан, Соковић Милорада Вукоман, Стојаноски 
Јанакија Јован, Стокић Михајла Драгиша, Војиновић 
Трифка Раде; 

заставниците: Бороја Пере Станко, Дамјановић Ми-
ленка Ранко, Милошевић Јована Љубиша, Узелац Андрије 
Живко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братстото и единството ме^у нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Белшак Франца Петар, Цекић Мирка 
Божидар, Крањц Франца Марјан, Лакић Ристе Радомир, 
Љубић Цветка Томислав, Стојановић Николе Милан, 
Трајковски Атанаса Александар, Вујичић Илије Милан; 

потполковниците: Јањић Радивоја Миодраг, Пишлар 
Ивана Марко, Поповић Вида Вито, Ружичић Милорада 
Драгутин; 

мајорот: Матић Радоја Жарко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напедоког на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Ђорђевић Благоја Миодраг, Станоје-

вић Душана Гвозден; 
поглолковнициге: Бучалић Милоша Саво, Добринић 

Ђорђа Зоран, Миловановић Здравка Милош, Перовић Ва-
силија Дршослав, Шутановац Момира Родољ>6, Тимин-
шек Франца Франц; 

мајорог Арсић Радивоја Благоје; 

капетаните 1 класа: Копања Миле Перо, Николић Ве-
лимира Предраг; 

заставниците I класа: Алић Рашида Хазим, Несторо-
вић Милана Мирко; 

воениот службеник II класа Левец Божидара Верица; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Боснић Уроша Милан; 
заставниците: Мидић Чедомира Слободан, Мраовић 

Миле Саво; 
постарите водници I класа: Диздаревић Алије Муста-

фа, Пешић Владимира Слободан, Ракуша Јанеза Иван; 
гра^анските лица на служба во ЈНА: Царл Ахмета 

Девлета, Дупланчић Петра Звонко, Огринц Хуга Јожеф, 
Петровић Милосава Милета, Ракић Богосава Милош, 
Рупник Јоже Јоже, Сетникар Франца Јанез, Симоновски 
Славка Александар, Слуга Августина Иван, Шегина Јане-
за Јоже; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
SВЕЗДА 

полковникот :Трипковић Момира Крсман; 
потполковниците: Галић Душана Станислав, Миле-

тић Милисава Љубодраг, Рељановић Здравка Душан, Вуч-
ковић Вукашина Борислав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковниците: Бошковић Боривоја Тадија, Јере-
мић Милорада Слободан, Поредош Јожефа Јожеф; 

мајорите: Блажевић Јозе Марко, Гајић Миодрага Жи-
вомир, Меле Милана Милан-Јернеј-Јоже; 

капетаните I класа: Абутовић Миће Недељко, Авра-
мовић Момчила Милорад, Чамцић Срећка Драгиша, Ла-
заревски Теофана Нестор, Младеновић Живојина Вели-
мир, Перић Ивана Марко; 

потпоручникот Ристић Миладина Томислав; 
заставниците I класа: Анђелковић Александра До-

бривоје, Бајић Предрага Срђан, Боровићанин Драгомира 
Стеван, Илић Драгољуба Милош, Јовандић Милоша Ми-
ленко, Киковић Драгутина Драгутин, Козодеровић Алек-
сакдра Радојица, Михајловић Дамјана Радосав. Пеић Сти-
пана Петар, Петрушевски Славе Спасе, Пољашевић Саве 
Мирко, Ристовић Милована Мирко, Савић Миљка Деси-
мир, Стојковић Добросава Радомир, Шаша Василија Љу-
бан, Тодоровић Славка Будимир, Витошевић Јована Об-
рен; 

заставниците: Анђелковић Ристе Будимир, Белић 
Бранка Милорад, Бугарски Саве Милан, Ђурић Ђуре Ран-
ко, Гашић Југослава Душан, Герлич Антона Мартин, 
Илић Божидара Миодраг, Илић Лазара Милорад, Јовано-
вић Душана Милисав, Јовановић Слободана Радомир, 
Марковић Мцладина Слободан, Николић Дмитрија Дра-
гомир, Петковић Влајка Раде, Петровић Мирослава Дра-
ган, Рокнић Милана Душан, Захирагић Агана Узеир, Зор-
ко Албина Милан, Тешић Воислава Ђорђе; 

постарите БОДНИЦИ I класеа: Добровц Франца Драго, 
Косић Тодора Видан, Миловић Косте Живан, Туркаљ 
Стјепана Миле; 

воениот службеник II класа Миловић Милана Недељ-
ко; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето по<лојан полсг заради остварување ва поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 

услови за постигање исклучително добри успе-
си во саоите единици л усган^-ви 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Дражић Милана Лазар, Гартнер 
Јожета Јоже, Јовић Драгољуба Тихомир, Митић Милинка 
Синиша, Настоски Слободана Величе, Ниваковић Мила-
дина Миломир, Страиновић Миљка Веселин, Тасевски 
Ивана Сотир; 

мајорите: Џудовић Миладина Милош, Марчетић 
Стеве Војислав, Микић Живојина Момчило, Павловић 

Јанка;Петар, Релић Љубана Марко; 
капетаните I класа: Мијановић Михајла Танасије, Пе-

кеч Ђуре Милан; 
заставниците I класа: Антонијевић Тривуна Стани-

мир, Бероња Вида Јанко, Чехић Хусеина Нијаз, Дивљак 
Милутина Богдан, Гаврилов Александра Марко, Игњато-
вић Јанко Симо, Јовић Димитрија Радомир, Милиновски 
Ганча Петар, Марковић Миодрага Димитрије, Пуђа 
Дмитра Милан, Спасић Драгослава Стеван, Стевановић 
Душана Стојадин, Вранић Белка Лазар, Заложник Франца 
Јожеф, Жугај Јосипа Крешимир; 

заставникот Гаврић Душана Бранко; 
воените службеници IV класа: Јоковић Момчила Ста-

на, Квештак Фрање Стјепан, Нешковић Неђе Раде; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СА СРЕБРЕНИ 
/ МЕЧЕВИ 

мајорот Беочанин Вукашина Милан; 
капетаните I класа: Белобрајдић Ивана Милан, Бивец 

Бориса Борис, Благојевић Светозара Драган, Богдановић 
Спасоја Миле, Бурић Јосипа Милан, Денић Милорада 
Јордан, Добродолац Момчила Јанићије, Ердељ Чедомира 
Петар, Хорачек Антуна Божидар, Јесих Бориса Милан, 
Капетановић Мурата Идриз, Кеврић Хасана Шефкија, Ко-
мазец Николе Душан, Лукановић Адолфа Камило, Маче-
шић Ђорђа Мирослав, Маневски Драгомира Ацо, Недељ-
ковић Бранислава Драгољуб, Радовановић Драгана Дани-
ло, Стаматовић Радосава Мирољуб; 

капетаните: Карановић Петра Милан, Крајоски Ђо-
рђа Митре; 

поручниците: Аврамовић Милоша Миленко, Поџић 
Хусеина Сифет, Вранеш Саве Лука, Жунић Хамеда Захид; 

заставникот I класа Пунтарић Стјепана Стјепан; 
заставниците: Чанади Фрање Јосип, Луковић Љубо-

мира Милош, Павлески Димитрие ЈСирко, Петровић Јова-
на Драгослав, Радивојевић Будимира Љубисав, Стојано-
вић Вукоја Љубисав; 

постарите водници I класа: Андабака Фране Иван, 
Игњатовић Драгољуб Стојан, Милошевић Животе Љуби-
ша, Пенић Вукашина Драган, Ралевић Милисава Томис-
лав, Сантрач Лазара Миле, Сршен Ервина Ервин, Трен-
кић Милуна Драгољуб, Здравковић Стојана Небојша; 

постарите водници: Манојловић Мила Станко, Нове-
ски Цене Слободан, Штровић Марије Золтан, Стубичар 
Валента Велимир, Веселиновић Милорада Саво, Видић 
Александра Душко; 

воениот службеник VIII класа Кухарић Мирка Бран-
ко; 

граганското лице на служба во ЈНА Белтрам Викто-
рије Франко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Граганските лица на служба во ЈНА: Белшак Марти-

на Вида, Боштеле Јанеза Станислава, Божич Михаила Ду-
шанка, Финк Јоже Антон, Хасанагић Јанеза Мартина, Хег-
лер Јурија Божана, Јершек Станислава Марјан, Мацаре-
вић Томе Даница, Мертељ Албина Милена, Михајловић 
Винка Хелена, Михалић Станислава Лидија, Михелич 
Алојза Власта, Милчић Ота др Миљенко, Пејић Крсте 
Цвијета, Радовановић Милорада Недељко, Стајчић Илије 
Слободан, Штравс Штефана Ивана, Волкар Франца 
Франц, Зигич Јанеза Алојзија, Алић Мехе Асија, Бобан 
Матије Ана, Добравец Андреје Иван, Грошељ Антона 
Марко, Игњатовић Живојина Полексија, Коритник Ми-
рослава Аленка, Лалић Милосава Слободан, Мартиновић 
Александра Десанка, Неговановић Милутина Милован, 
Пухар Славка Маја, Симоновић Драге Светлана, Шулин 

Јоже Леополд, Шварц Јоже Јоже, Трифунов Јована Мар-
јан, Турк Силвестра Ивица, Живковић Неђе Мира, Абра-
мовић Антона Казимир, Чеперковић Светозара Србијан-
ка, Јеричевић Марка Бранка, Конец Андреја Људмила, 
Парадижник Јоже Јоже, Вервега Јанеза Иван; 

- за примерна рафота на развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот од I класа Топаловић Шачира Амцр; 
капетаните: Блашкић Иве Тихолфин, Деспотовић Ду-

шана Радомир, Дулчић Томислава Звонимир, Ђидо Јуре 
Перо, Ђурчевић Вукашина Момчило, Елезовић Драге Ми-
рослав, Гежо Мустафе Алија, Хајдаревић Ибре Узеир, 
Илибашић Милеше Радован, Јашеревић Садика Мухамед, 
Јелићић Дује Јосип, Колак Блаже Иван, Контрец Славка 
Дарко, Лукић Светислава Зоран, Милинковић Ђуре Ми-
рослав, Митев Трајан Војо, Младеновић Лазара Драган, 
Младеновски Кузман Димко, Санковић Живојина Славо-
љуб, Пејовић Борисава Пејо, Тасић Војислава Драгиша, 
Јушек Милана Стјепан, Васић Бранислава Владимир, Вр-
бац Асима Нијаз; 

поручниците: Бурић Матије Жарко, Хајнал Иштвана 
Ласло, Херцог Јожефа Јошко, Лакић Бранка Радосав, Лу-
кић Животе Бранко, Милишић Јозе Мато, Површић Алој-
за Марјан, Радовановић Петра Никола, Рибар Самуела 
Милко, Сетник Ивана Слободан, Ситар Јакова Ђуро, Ву-
ковић Душана Саво; 

постарите водници: Цветковић Сотира Миливоје, Де-
умић Ибрахима Таиб, Дражић Луца Драган, Дрмоњић 
Младена Војин, Флорић Душана Драган, Граовац Ивана 
Стјепан, Ивоновски Васил Младен, Кривдић Асима Мит-
хад, Мирковић Мирослава Драган, Николић Милана 
Александар, Пантелић Стеве Мирко, Распоповић Милана 
Саво, Рудец Драгутина Јадранко, Сретеновић Сретена Са-
во, Стојковић Борисава Слободан, Топић Руда Драган, 
Златковић Добросава Вецко; 

водниците I класа: Илић Драгомира Радосав, Илијин 
Ивана Зоран, Ивић Боже Ивица, Јорданов Живко Зоран, 
Кецман Петра Лазар, Михалина Драгутина Иван, Павли-
ца Симе Срето, Павловић Обрада Слободан, Рњаковић 
Љубише Властимир, Синановић Мустафе Салих, Скопљак 
Шекиба Рузмир, Шабић Шерифа Хусеин, Шагуд Јосипа 
Златко, Вајнхандл Макса Макс, Вукајлија Милана Брано; 

воениот службеник VIII класа Беровић Фрање Дарко; 
граганските лица на служба во ЈНА: Хенигман Каро-

ла Рајко, Крејић Марка Здравко, Пониквар Франца Мари-
јан, Добромировић Љубисава Стојанка, Швањцер Матије 
Звонко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

капетанот на боен брод Жегарац Мирка Стеван; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
SВЕЗДА 

капетанот на фрегата Михелчић Славка Велимир; 
мајорот Челиковић Симе Иван; 
капетанот на корвета Мартиновић Анте Марко; 
заставниците I класа: Ашковић Драгомира Стеван, 

Главаш Мехмеда Ибрахим, Хаџи-Тонић Синише Драгу-
тин, Корен Мартина Винко, Кружичевић Ивана Јаков, 
Мандић Милета Милан, Менкаџиев Димко Томислав, Ми-
лошевић Благоја Арсеније, Митровић Стојана Бранислав, 
Панџа Богдана Цвијо, Поновић Недељка Љубо, Шејат 
Петра Илија; 

воениот службеник II класа Смиљан Габре Драгутин; 
воениот службеник IV класа Жувела Јакова Анте; 
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- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Чокло Андре Јурај, Медић Петра Би-
ћо, Гошовић Милоша Страцимир, Зејак Милије Љубоје, 
Станковић Драгомира Александар; 

капетаните на боен брод: Постоловић Милосава Дра-
гиша, Радовић Душана Вељко, Ристић Тихомира Томис-
лав; 

потполковниците: Ђуран Радослава Милан, Јовано-
вић Драге Петар, Коларић ЦветКа Љубисав, Марић Мари-
на Стипе, Радуловић Душана Јован, Слишковић Блажа 
Стијепан, Зечевић Милана Вукадин, Зорица Милана Ми-
лојко; 

капетаните на фрегата: Беширевић Агана Џевад, Че-
ваповић Мартина Влади^ир, Качмарчик Јосипа Зденко; 

мајорот Бошев Иле Пантолеј; 
капетанот I класа Игњаговић Петра Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
капетанот на боен број Божикић Андрије Радомир; 
потполковникот Бурмас Донка Томислав; 
капетаните на фрегата: Барбарић Лудвика Коломан, 

Перишић Дарије Милан; 
заставникот I класа Траиловић Богдана Миодраг; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата » 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот на боен брод Филиповић Петра Милан; 
потполковниците: Барада Ивана Блаженко, Чирјак 

Марка Анте, Џанко Луке Лука, Филиповић Миодрага Сре-
тен, Гладовић Николе Милутин, Јовчић Милића Миро-
љуб, Лијић Луке Јосип, Милићевић Манојла Цветан, Ми-
тић Витомира Милун, Николић Шпире Веселин, Нинче-
вић Стјепана Нико, Перовић Николе Миливоје, Поповић 
Александра Будимир, Сараџић Ђуре Никола, Савић Лазе 
Ђуро; 

капетание на фрегата: Дакић Вукашина Мирчета, Ка-
рахасановић Салема Фахрудин, Грбац Фрање Карло, 
Краљ Андре Мирко, Милишић Анте Иван, Поповић Ми-
ладина Новак, Савић Животе Живослав, Сунарић Ивана 
Марко, Трифуновић Боже Бошко; 

мајорите: Анђелковић Михајла Драган, Цекић Нико-
ле Слободан, Церовић Богдана Слободан, Ћопић Ђуре 
Слободан, Ђимић Николе Драган, Гашперов Светина Јер-
ко, Хромиш Мирка Звонимир, Лаутар Срећка Иван, То-
мић Марка Томо, Секереш Лајоша Атила, Воронцов Фео-
доре Александар; 

капетаните на корвета: Ђуришић Радована Михаило, 
Филиповић Ејуба Шефик, Хаџиосмановић Мехмеда Сулеј-
ман, Маричић Стоје Раде; 

капетаните I класа: Анић Луке Милан, Филиповић 
Милојка Томислав, Мићановић Љубе Миладин, Периша 
Игнаца Лука, Треска Матије Звонимир; 

поручниците на боен брод: Супић Алојза Ивица, Ур-
лић Аугустина Анте; 

поручникот Здравковић Милосава Звонимир; 
заставниците I класа: Ахметовић Мустафе Џемал, 

Барац Влажа Бранко, Булатовић Михајла Мирко, Денчић 
Михаила Божидар, Ђорђевић Ратомира Живојин, Ђурђић 
Јагоша Владо, Фарис Јанеза Јанез, Филек Томе Емерик, 
Форенбахер Јосипе Иво, Хасан Мије Иван, Иванчић Мар-
тина Иван, Ивиш Нике Јосип, Ивковић Михајла Љубиша, 
Јандрић Трифуна Анђелко, Јанковић Драшка Сергије, Ја-
шић Андрије Петар, Кантић Шанбаза Салих, Китановић 
Драгомира Радован, Котарац Ивана Миливоје, Ковачевић 
Драгојла Данило, Лабус Игњатија Слободан, Лаковић 
Драгутина Владимир, Лончар Јово Бранко, Марковић Јок-
сима Живољуб, Мештров Јозо Паве, Мићуновић Вука Ви-
дак, Милашиновић Богдана Петар, Миличевић Стјепана 

Иван, Мироић Јосипа Милан, Митровић Јове Стеван, 06-
радовић Николе Драгољуб, Перчић Антона Иван, Петек 
Алојза Рајмунд, Петровић Радисава Драган, Рађа Филипа 
Иван, Ријавец Фрање Мирко, Рогић Михајла Милун, 
Сламник Матевжа Матевж, Спасић Милована Милован, 
Станковић Ђуре Јован, Стефанов Исо Саво, Стевовић Жи-
воте Миладин, Стојановић РаДомира Петар, Шимовић 
Мате Илија, Шкундрић Тодора Милорад, Шуковић Мило-
вана Душан, Терзе Ивана Зденко, Трбојевић Милића Мир-
ко, Векић Јована Никола, Величковић Радомира Михајло, 
Верле Јосипа Леополд, Влајчевић Јосипа Иван, Вршчај 
Матије Иван, Вујачић Андрије Драго, Вуликић Ђуре 
Божидар, Живковић Јордана Миодраг; 

заставниците: Банић Лазе Ђуро, Баста Богдана Раде, 
Цветковић Ђорђа Живојин, Даничић Иве Цвијето, Глујић 
Анте Звонко, Филиповић Стојана Предраг, Копјаревић 
Ивана Зденко, Костов Трајка Никола, Липар Николе Пе-
тар, Михајловић Александра Мирослав, Милас Светина 
Иван, Мравичић Петра Ивица, Опачић Јанка Перо, Парен-
та Милоја Глигорије, Павловић Томе Милан, Пелаић Ан-
те Гиордано, Пољак Фрање Ђорђе, Раденковић Славка Бо-
ривоје, Самалук Ивана Марко, Сартори Стјепана Новица, 
Станковић Стојана Милоје, Стефановић Ђорђа Мирољуб, 
Стојановић Маринка Илија, Стојков Богаса Томислав, 
Шубић Ивана Иван, Топић Јуре Иван, Вуковић Марка 
Славко, Зец Ђуре Стојан; 

постарите водници I класа: Андоновић Душана Ђо-
рђе, Дивић Ивана Анте, Ђуковић Здравка Маринко, Гаута 
МарЈана Слободан, Икер Јана Јано, Јовановић Симе Ду-
шан, Марић Владимира Голуб, Пухало Данила Милан, 
Ристић Радивоја Србољуб, Ројнић Марија Ецио, Рубељ То-
мислава Младен, Рушинић Шанто Љубомир, Секељи Јоси-
па Иван; 

воениот службеник II класа Фери Славка Василија; 
воениот службеник III класа Ђукић-Обућина Ђорђа 

Невенка; 
воениот службеник IV класа Јуришић Јосипа Вито-

мир; 
воените службеници V класа: Ортолијо Анутна Ан-

тон, Зорић Аугустина Андрија; 
граганските лица на служба во ЈНА: Радић Љубоми-

ра Ђуро, Мамула Николе др Срђан, Жуфић Вазмослава 
Еди, Вуковић Мила Радомир, Митић Миливоја Радомир, 
Мацан Ивана Барица, Баус Стипе Блажа, Папак Франце 
Марко, Гавриловић Саве Бранко, Берак Данета Павао, 
Поповић Милија Мироје, Рачић Иве Горан, Терезе Душа-
на Душанка, Вукичевић Јарослава Лидија, Здравковић Н>е-
гослава Даворка, Митровић Николе Савка, Луцић Туње 
Иво, Лалић Ивана Цецилија, Иванишевић Јакова Јосип, 
Дропулић Јозе Филип, Иванчевић Милана Драго, Драгаш 
Стевана Бранко, Ђурувија Ђуре Рада, Чагаљ Јураја Сло-
бодан, Беговић Јосипа Анка; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во- • 
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Бараковић Николе Звонимир, Давидо-
вић Драгомира Богољуб; 

капетаните на боен брод: Ђук Миће Манојло, Шумац 
Јосипа Петар; 

потполковниците: Љумовић Петра Рајко, Тоскић 
Аранђела Миљко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковникот Захтила Антона Алдо; 
мајорите: Багић Анте Мае, Мавсар Антона Антон, 

Радин Шпире Душан, Шормаз Славка Милорад, Штета 
Милана Никола, Толимар Станка Здравко; 

капетаните на корвета: Божић Јакова Ненад, Чавор 
Михаила Бранко, Јеремић Дагослава Софроније, Контрец 
Фрање Аугустин, Мердан Салдха Џемал, Павловић Саве 
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Миливоје, Перковић Марина Светослав-Франко, Сакић 
Јована Жарко, Секушак Алојза Вјекослав; 

капетаните I класа: Баста Симе Радивој, Билафер 
Петра Петар, Дејановић Николе Никола, Јелинцић Мари« 
јана Душан, Королија Душана Ђуро, Мујагић Мехмеда 
Рамо, Пејовић Велимира Миленко, Пушоња Рајко Рајко, 
Шарац Илије Драган, Шекуљица Николе Љубе, Захтила 
Ивана Ђино, Живковић Драгана Радивоје; 

поручниците на боен брод: Чотрић Спасоја Спасоје, 
Дулановић Радосава Драгомир, Краљевић Ника Перо; 

заставниците I класа: Беадер Николе Јово, Берић Ни-
коле Никола, Божић Стоимена Мирољуб, Бубало Триве 
Душан, Ђокић Благоја Живојин, Ђуровић Игњатије Радо-
је, Герендај Ивана Ладислав, Јанковић Митра Слободан, 
Клинцић Стијепана Мате, Космос Ивана Иван, Ковачевић 
Милка Мирко, Кришковић Ивана Леомир, Кујачић Ми-
хајла Ристо, Марјановић Милана Милорад, Марковић 
Михајла Драгић, Маслак Радомира Владислав, Мијић Ми-
лорада Ратко, Миленковић Радуна Љубиша, Милетић 
Мирка Владимир, Митев Јордан Милош, Муселин Јакова 
Мијо, Папић Дике Радослав, Пигл Фрање Петар, Спасић 
Живадина Љубиша, Спасојевић Спасоја Цветко, Стамен-
ковић Глигорија Благоје, Шушак Тодора Милан, Тасић 
Милојка Војислав, Тешић Милана Раденко, Вујичић Васи-
лија Мидораг, Згорелец Славка Марио, Жарковић Петра 
Војислав; 

заставниците: Бадовинац Илије Иван, Драгославац 
Стевана Мирко, Филипјак Томе Рудолф, Кљајић Веселин, 
Мартинић Фране Иво, Шплајт Викотра Милан; 

воените службеници IV калса: Борко Павла Златко, 
Искић Радомира Миливоје, Медвед Алојза Алојз, Милин 
Леонарда Вјекослав, Стојановски Герасим Дејан; 

воениот службеник V класа Стефановић Мате Анђел^ 
ка; 

- за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето постојан полет за^ади остварување на поста; 
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање исклучително добри успеј 
си во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Станић Петра Ивица; 
потполковниците: Алочов Борица Спиридон, Бака-

лар Ивана Владо, Блажић Јожефа Јожеф, Четник Ђуре 
Стојан, Митрић Крсте Васкрсије, Почуча Миле Никола, 
Рајковић Миодрага Јордан; 

капетаните на фрегата: Костић Петра Борис, Марин-
ковић Живорада Милета, Николић Михајла Милан, Пан-
тић Стевана Павле, Павковић Ивана Берислав, Перић Ми-
лована Жарко, Вукмировић Милана Љубомир; 

мајорите: Ерцеговић Филипа Грго, Козомора Јове 
Весо, Мариновић Јосе Нојко, Настић Слободана Марјан-

т чек, Николић Марка Стеван, Паскаш Јована Душан; 
капетаните на корвета: Јосифоски Пандил Дуке, Ко-

зарић Ахме Слободан; 
капетаните I класа: Дамијанић Ивана Луцијан, 

Прашћевић Вука Славко, Влаховић Блажа Гавро; 
поручникот на боен брод Петковић Миливоја Ненад; 
заставниците I класа: Бајровић Алије Бајазид, Осто-

јић Гаврила Периша, Пачко Славка Златко, Тривић Бош-
ка Милорад; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорите: Ђорђић Живка Зоран, Кучић Бождара Да-
вор, Шепаровић Недељка Јосип; 

каптетаните I класа: Бабић Радета Миленко, Глиго-» 
рић Ристе Славко, Хасковић Ћамила Осман, Крањац Ми-| 
лета Душан, Мандрески Митре Димко, Марушић Стипе| 
Жељко, Миљковић Љубисава Миле, Мраовић Николе Та-» 
насије, Павичевић Мирка Радојица, Рапајић Милана Вот 
јислав, Роје Винка Здравко, Табак Јозе Давор, Томић Бо^ 
ривоја Драган, Трмчић Стојимира Мирољуб, Вељаноскц 
Стојмир Добре, Видов Анђелка Душко; 

поручниците на боен брод: Чордаш Кароља Тибор, 
Џомба Хамида Сеад, Халиловић Салка Есад, Иванчићј 
Николе Круно, Коменда Михајла Ласло, Козлинић Сулеј-

мана Митхад, Шука Радета Миломир, Вранчић Јуреја! 
Стјепан, Вучетић Миладина Симеон; 

капетаните: Цветановски Стојадин Сенто, Хладика! 
Вјекослава Иван, Кевац Момчила Велимир, Крлуч Наилај 
Мирсад, Михаљевић Марка Горан, Миловић Миливоја| 
Радомир, Никић Јована Слободан, Павић Јована Влади-
мир, Пејић Цвијетина Винко, Ружичић Вентислава Ацо, 
Вујашевић Огњена Милутин; 

поручниците на фрегата: Атељ Гојка Зоран, Белушић 
Фрање Милорад, Дражић Петра Ратко, Дужић Станкај 
Станко, Хамзић Алије Адем, Кардум Јуре Маринко, Ме-
дић Ловре Горан, Милошевић Миленка Миљко, Пазаља 
Везира Ферид, Радовић Бошка Ненад, Шабовић Арсенија 
Миодраг, Терезић Миодрага Живко; 

поручникот Падован Вјека Младенко; 
заставникот I класа Јовановић Благоја Велибор; 
заставниците: Андрић Велимира Србољуб, Главинић 

Анте Анте, Лазаревић Светозара Србољуб, Марковић 
Бранка Милорад, Петровић Љубомира Томислав, Пеулић 
Илије Живко, Рајковић Стевана Богољуб, Рибељ Јозе Роза-
рио, Трајков Стојан Тоде, Топић Остоје Петар, Жагар 
Мартина Винценц; 

постарите водиници I класа: Аћимовић Миломира 
Вид, Борзић Крсте Иван, Брнин Анте Жељко, Јанковић 
Васе Драгољуб, Јакус Јакова Дане, Јутриша Мелхиора 
Милан, Канисек Адама Фрањо, Лединшчак Звонка-Људе-
вита Борис, Лизатовић Миријане Јуре, Маурац Винка 
Звонко, Милосављевић Ратка Миладин, Мујковић Суље 
Незир, Најдановић Сретена Зоран, Радујко Милана Дра-
ган, Станковић Радивоја Милован, Шкугор Антона Горан, 
Трампа Лазе Жељко, Вукмировић Илије Младен, Зевник 
Антона Едвард; 

постарите водници: Блажичевић Томе Здравко, Ћир-
ковић Миодрага Слободан, Ђукић Богдана Петар, Јаки-
мовски Благоја Драги, Мартинчевић Станка Владимир, 
Миленковић Илинке Драгиша, Милер Ловре Ловра, Му-' 
ниврана Стјепана Срећко, Панца Винка ®ид, Провић Мар-
тина Иван, Савић Саве Милан, Сесар Јуре Франо, Солдо 
Мије Лука, Штрањгар Јосипа Крешимир, Тубић Мије Ви-
нко, Ватреш Вује Драган; 

воениот службеник VI класа: Чоркало Ивана Часлав; 
гра^анските лица на служба во ЈНА: Накиченовић 

Данила Жарко, Рабар Фрање Иван, Бркић Живка Владо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 
СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

гра^анските лица на служба во ЈНА: Анђелковић Да-
ке Винка, Атанасијевић Милојка Богољуб, Андрић Саве 
Дамјан, Баковић Петра Нада, Бабић Николе Лидија, Бе-
бић Мије Јуре, Бралић Блажа Иванка, Бралић Ивана Ана, 
ОеппсћеШ Љубе Мирјана, Хасић Хусеина Муневера, Хо-
дак Јосипа Милка, Галетовић Данијела Адела, Гамбиража 
Анте Љубомир, Губељић Мехе Рамиз, Градац Ивана Мла-
ден, РгапсШш Јосипа Дивна, Јелић Спире др Драгица, 
Кнежевић Радета Стојан, Липановић Ловре Тончи, Мар-
шић Стјепана Петар, Марковић Иве Радојка, Мандић Све-
тозара Петар, Меди Пашка Гордана, Митровић Анте Да-
рија, Милановић Паулина Стипе, Миловац Иве Иве, Па-
вичевић Милана Ана, Педић Филипа Марјан, Пережа Пав-
ла Злата, Розман Матка Франц, Рађа Јуре Марија, Томић 
Недељка Ђоко, Велат Срећка Иво, Влачић Мате Анкица, 
Вукадин Лазе Гроздана, Вујичић Јосипа Марија, Вукмиро-
вић Петра Дина, Зоричић Николе Миле, Живановић МоМе 
Наташа, Вицо Гаје Вељко, Шарић Јосипа Бранко, Шкорин 
Фелиције Анте, Свиличић Николе Милица, Саблић Стје-
пана Катица, Поландак Драгутина Мирослав, Нинковић 
Мирка Милена, Марловић Ивана Гордана, Марсић Ивана 
Срђо, Контић Видоја Милан, Дерадо Аугустина Јосип, 
Ђурић Анте Десанка, Дрињак Марка Слободан, Бувинић 
Анте Ивица, Церин Марка Грацијела, Баришић Винка 
Драгица, Жижић Марка Стана; 

- за примерна работа на развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
мајорот Вулетић Анте Ненад; 
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капетанот I класа Вукић Живоина Милосав; 
капетаните: Андабака Петра Дамир, Чујић Љубе 

Емил, Дамјановић Здравка Зоран, Ђорђевић Борка Борис-
лав, Еремија Стевана Зоран, Гамзар Јуре Горан, Грбовић 
Милована Лука, Хаџић Хасиба Фикрет, Јашаревић Шаба-
на Есад, Јовановић Добрице Драгослав, Крунић Стеве 
Живко, Лазић Драгољуба Ђорђе, Милачић Драгутина Ми-
лош, Пауновић Синише Бранислав, Печенковић Кусеина 
Енес, Пејовић Светозара Саво, Петровић Митра Станко, 
Симоновић Обрада Милан, Стојановић Милана Горан, 
Стошић Боривоја Драган, Стрејкић Животе Зоран, Ше-
бешћен Јожефа Лајош, Зоркић Радослава Лазар; 

поручниците на фрегата: Анић Марка Иван, Атана-
совски Душан Звонко, Бакавић Владимира Иван, Бартуло-
вић Тадије Жарко, Ћулафић Ранка Миодраг, Ћутић Луке 
Предраг, Ерцег Ивана Тихомир, Грбин Виктора Борис, 
Хорват Матије Звонимир, Јашаревић Узеира Мехмед, Јо-
ловић Милорада Рајко, Калањ Бранка Бранислав, Мирко-
вић Душана Пантелија, Николић Бранка Љубомир, Тајсић 
Петронија Милија, Тасић Миодрага Слободан; 

поручниците: Чрнчец Јосипа' Емил, Димоски Алек-
сандар Тони, Дујковић Душана Теодор, Ињајетовић Му-
рата Шефкет, Козина Јозе Јадранко, Курспахић Шеће Ше-
вал, Марковић Видоја Зоран, Павић Милића Милош, Пу-
шара Стеве Милутин, Сајц-Будија Јосипа Драго, Шербула 
Боже Милан, Танасић Тивре Зоран, Васиљевић Милана Јо-
вица; 

поручниците на корвета: Гујић Војислава Васо, Јеран 
Игнаца Еди, Кајан Хамдије Џевад, Мућиновић Миливоја 
Зоран, Милисављевић Стојадина Драган, Мојсов Трпе 
Марјан, Петровић Радивоја Мирољуб, Валенчић Станис-
лава Марко; 

заставникот Тадић Момчила Томислав; постарите 
водници од I класа: Балабанић Станка Зденко, Бандало 
Стјепана Петар, Дечковић Милорада Миленко, Ђанић 
Маријана Бранко, Гњатовић Душана Стеван, Јанковић 
Милована Јордан, Маринковић Радована Драган, Роље-
вић Радомира Миливоје, Слабигорески Илко Ангеле, То-
доровић Дојчила Милан; 

постарите водници: Бајчи Михајла Стеван, Белек Лу-
ке Жељко, Бељан Јосипа Борислав, Боројевић Маринка 
Предраг, Делић Мухамеда Адем, Деспотоски Јован Благо-
ја, Ђерфи Иштвана Шандор, Ђинђић Миодрага Павле, 
Гербец Евгенија Евгениј, Главчић Обрада Слободан, Гоз-
ман Живе Радица, Гушавац Николе Милан, Хорват Стје-
пана Владислав, Јерковић Јанка Славко, Јовановић Миод-
рага Слободан, Кардум Мате Ивица, Колар Ивана Дарко, 
Колежник Михаела Михаел, Корда Шаћира Јасмин, 
Крсмановић Василија Стево, Кваранта Милана Ецио, Љу^ 
бић Марка Велимир, Мајсторовић Анте Драго, Маскимо* 
вић Мирослава Владимир, Маринков Јована Радислав^ 
Мијић Илије Петар, Милосављевић Велибора Владимир; 
Мисић Радуна Милутин, Младеновић Светислава Новица, 
Николић Драгољуба Милорад, Ожеговић Мехе Месуд, Па-
радиновић Стјепана Дражен, Перанић Јосипа Ненад, Пет-
ровић Милана Миломир, Ристевски Живко Добривое, 
Сантрач Николе Миленко, Сожа Јакова Дамир, Станко-
вић Слободана Љубиша, Стефановић Душана Драган, 
Шабовић Михаила Жељко, Шалиновић Ивана Томислав, 
Шуматић Његослава Василије, Томичић Анте Мирко, 
Торбица Петра Миле; 

водниците I класа: Арсић Предрага Слађан, Бандало 
Ивана Слободан, Богдановић Димитрије Марио, Бундало 
Миће Душко, Цветановић Радисава Драгољуб, Динић Ве4 
лимира Горан, Елез Мате Анте, Фазлић Османа Муниб 
Јовић Миливоја Горан, Јусић Ибрахима Емир, Кнезовић 
Мате Стјепан, Кнежевић Бориса Зоран, Лекин Ивана Не-
бојша, Максимовић Радислава Милоје, Марчетић Марка 
Маринко, Милојкић Милорада Зоран, Мирков Витомира 
Јован, Мочић Марка Звонимир, Орловић Станише Жељ-
ко, Петковски Драгољуб Зоран, Ризван Ивана Мате, Стан-
кић Чеде Станко, Станковски Драган Ђорђи, Стојанчевић 
Обрада Мићо, Стојановић Вукола Драгољуб, Шминтић 
Стјепана Габријел, Шојић Светислава Жељко, Тадић Мир-
ка Тајмин, Турајлић Јове Владо, Вржина Боже Јаков, Вуко-
вић Звонимира Синајко, Зец Мирка Коста, Златановић 
Бранислава Зоран; 

граганските лица на служба во ЈНА: Вујичић Гојкај 
Митар, Дивац Милића Ненад; 

- за особено истакунување во познавањето и вршење-
то на војничките должности и за примерно војничко 
држење „, г . 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЈ® ' 
постариот водник Садиковић Арслана Назиф; 

Бр. 111 
22 декември 1987 година 
Белград 

ПретседатеЛ г 0 

на Претседателството На 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги постигнати успеси во работата од значе-

ње за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
&ВЕЗДА 

потполковниците: Богдановић Миодрага Душан, 
Бубњевић Ђорђа Блажо, Ћургуз Уроша Слободан, Јарабек 
Јосипа Крунослав, Јовановић Милоја Спасоје, Кљајић 
Мила Павле, Котевски Трајана Бранко, Купрешанин Да-
нила Никола, Лазић Љубомира Милан, Манолев Илије 
Миле, Милетић Богдана Бошко, Младеновић Војина Ћ> 
мислав, Остојић Стевана Драго, Видовић Милана Весе-
лин; 

мајорите: Алексић Саве Бранислав, Цвејановић Бош-
ка Душко, Донко Јожефа Антон, Џигурски Мидана Свето-
зар, Јеремић Драгомира Јосип, Јеремић Јанићија Слобо-
дан, Кастратовић Величка Лука, Кукобат Крсте Марко, 
Лазовић Драгише Мирко, Маркуш Мирка Милорад, Мит-
ровић Митра Радослав, Новаковић Добросава Витомир, 
Перак Ђуре Владимир, Радош Винка Антун, Рајковић Бо-
ривоја Бранислав, Шкунца Антона Крешимир, Ткач Сте-
вана Стеван, Видмар Макса Љубо, Вујновић Љубе Ђуро, 
Жарковић Томе Миливој; 

капетаните I класа: Авакумовић Живана Милан, Ђо-
ловић Душана Обрад, Хоџић Емина Хајрудин, Иновски 
Бориса Илија, Јевтовић Живорада Михаило, Колев Гроз-
дана Иван, Мичић Богдана Небојша, Миочиновић Стојана 
Танасије, Мошкон Франца Иван, Омаста Мише Јанке, 
Равлић Јозе Мате, Савић Часлава Радоје, Ташаковић Сала 
Садин, Ујић Ђорћа Ненад, Живанов Петра Божидар; 

капетанот Т^ајков Блажа Делчо; 
заставниците I класа: Бандић Пашана Решо, Башић 

Ивана Томо, Бешир Марка Славко, Бојовић Вујице Бого-
сав, Бокић Мате Блажо, Ћирић Бранислава Христивоје, 
Драгић Миле Добривоје, Годић Војина Жарко, Иђошки 
Живка Милош, Јанковић Илије Борислав, Јокић Рада Ми-
?рослав, Катанчевић Сретена Милан, Лутовац Миладина 
Томислав,Љубеновић Радосава Василије, Марјановић Ра-
де Лазо, Матић Стевана Милан, Недељковић Станимира 
Чедомир, Панић Бранка Зарије, Петровић Симе Симо, 
Приватрић Станислава Миладин, Половина Дане Марко, 
Радовановић Милисава Драгиша, Симоновски Димитра 
Диме, Сретеновић Лазара Станимир, Стојановић Адама 
Славољуб, Васић Милојка Миливоје; 

заставниците: Богдановић Десмира Стаменко, Лукић 
Јована Ђорђе, Петровић Драгослава Илија; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето иа 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

»./.полковниците: Ђапа Илије Никола, Блажеј Антона 
Антон, Лапчић Љубе Саво, Ковачевић Милорада Радосав, 
Николић Живорада Миломир, Николовски Санде Мирко, 
Петровић Ћире Томислав, Рожич Блажа Маријан, Жигон 
Антона Петар; 

потполковниците: Јевтић Цветка Милорад, Павло-
вић Драгомира Милојко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Миљковић Светислава Томислав, 

Шапкин Арсена Владимир, Шоваговић Игње Бранко; 
потполковниците: Аранђеловић Уроша Божидар, 

Аруновић Божидара Иван, Биједић Петра Драгомир, Бо-
ро Владе Вукан, Даутовић Саве Миодраг, Деспотовић 
Совренија Богомир, Драгичевић Стевана Душан, Ђерма-
новић Ђуре Раде, Ђурић Ратка Стаменко, Јовановић Све-
томира Миладин, Јованов Стојмена Владимир, Матијевић 
Срећка Радомир, Митровић Љубисава Радован, Мурета 
Ивана Јосип, Панцић Мирка Мирко, Пантић Живана Ђу-
рађ, Пауновић Мирка Драгољуб, Петрин Ђуре Јоца, Пет-
ровић Светислава Миодраг, Првуловић Живадина Миод-
раг, Рајковић Мирка Љубо, Ристић Петра Петар, Симон-
чић Винка Винко, Станковић Драгослава Веселин, Стано-
јевић Александра Милан, Стоисављевић Јове Милан, Тур-
ншек Антона Антон-Јожеф, Велковски Најде Славе, Воји-
новић Вукајила Милорад; 

мајорите: Бошковић Божа Анте, Бућан Милана Па-
вао, Ралетић Милана Младен, Станојевић Миливоја Ми-
лан, Тодоровић Јове Мирко, Васиљевић Милана Власти-
мир, Зец Мате Бранко; 

капетанот I класа: Негројевић Драгутина Владимир; 
заставниците од I класа: Бижић Нинка Гојко, Масни-

коса Јована Милан, Митровић Симе Звонимир, Враговић 
Петра Стјепан; 

гра^анските лица на служба во ЈНА: Диковић Јакова 
Станко, Пуцко Милана Владимир, Стјеља Марка Миле; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот: Ћетковић Лазара Драгомир; 
капетаните од I класа: Боричић Радуле Милан, Ди-

нић Драгутина Љубомир, Фејсов Николе Марко, Марко-
вић Милоша Радисав, Поповић Милорада Остоја, Попо-
вић Борислава Светомир, Станков Данила Радомир; 

капетаните: Ајдук Анте Емил, Бркић Момчила Боро, 
Пинтер Антала Андраш; 

поручникот Милковски Стевана Миле; 
заставниците I класа: Бербер Љубомира Станко, Бог-

дановић Радована Блажо, Ценић Ђорђа Ненад, Церовак 
Стојана Драгиша, Цветковић Драгутина Добросав, Дим-
чић Александра Томислав, Ђорђевски Андона Радован, 
Јанковић Сретена Драган, Јовановић внђелка Драгољуб, 
Јовичић Драгише Миладин, Јовановић Иве Илија, 
Кнежевић Миле Милан, Комненовић Ђуре Гојко, Корића-
нац Душана Милан, Косановић Милана Миле, Ковачевић 
Драгољуба Миленко, Ковачки Димитра Борис, Крстић 
Душана Томислав, Лакота Хајре Идриз, Латиновић Владе 
Ратко, Луковић Марка Драгиша, Марковић Ђорђа Радо-
мир, Марковић Милорада Станислав, Мећава Стевана 
Лазар, Петричић Раде Милан, Петровић Милана Никола, 
Пиралић Авдије Мустафа, Поткоњак Јандоије Милан, 
Прпа Јована Лазар, Радовановић Славка Андреја, Ралић 
Живке Мирослав, Ратковић Симе Владимир, Ристић Ристе 
Александар, Средојевић Јована Видосав, Сурла Миладина 
Милан, Тасић Михаила Ђорђе, Вукадиновић Станка Ми-
лан, Здравковић Божидара Драгољуб, Живановић Владис-
лава Предраг; 

заставниците: Асановић Исаила Ђорђе, Брајуха Ива-
на Јосип, Цветковић Јордана Миле, Ћуран Славка Звонко, 
Гвозденац-Срдановић Радислава Лазар, Кешин Јове Ми-
лан, Матовић Неше Љубиша, Омаста Јана Јозеф, Пађен 

Фрање Фрањо, Половина Николе Милорад, Секељ Иш-
твана Лајош, Стеља Марка Мирко, Стоиљковић Градими-
ра Слободан, Стојановић Проке Стојан, Шимић Јерка Ма-
рин, Топић Драгана Бранко, Тотарвај Стјепана Стеван, 
Вучковић Илије Радован, Зарић Николе Титослав, Здрав-
ковски Ђорђа Русимир, Залатановић Љубише Саша; 

постарите водници I класа: Агић Галиба Мехмедали-
ја, Димитријевић Славише Радмило, Горша Мирка Злат-
ко, Јузвишен Јосипа Марко, Ковачић Стјепана Мато, 
Мркшић Милана Мирко, Мушић Ибрахима Ариф, Нико-
лић Јездимира Радивоје, Обреза Франца Марко, Одоба-
шић Матије Андрија, Раденковић Јулке Сава, Родеш Мије 
Јосип, Шаренац Миленка Ненад, Уларцић Мијаила Зоран, 
Вуић Ивана Драган; 

постариот водник I класа Марковић Стеве Ђоко; 
граганските лица на служба во ЈНА: Андоновић Кос-

тадина Миодраг, Брбаклић Бранка Тодор, Дрндарски Све-
тислава Миодраг, Дубајић Марка Ђуро, Хамидовић Мех-
меда Екрем, Јурковић Јована Љиљана, Лакић Благоја 
Слободан, Лепшина Мартина Франц, Летинић-Сабљак 
Драгутина Даница, Љубојевић Боже Раде, Миљуш Дане 
Марија, Николић Милана Михајло, Пешић Цвеје Зорица, 
Рашо Јозе Иван, Рашовић Богдана Оливера, Родић Мила 
Милош, Стефановић Миодрага Томка, Таталовић Николе 
Лазар; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на Во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на Вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Крстић Милоша Никола, Матић 
Александра Драгомир, Николић Станимира Милан; 

потполковниците: Димитриј^вић Луке Бошко, Гаче-
вић Милорада Раденко, Гајић Предрага Родољуб, Јевтић 
Уроша Мирослав, Лазаревић Бранислава Животије, Ми-
лосављевић Тихомира Станимир, Минић Милорада Дра-
ган, Новаковић Николе Милан, Павлић Антона Винцен-
циј, Павловић Николе Милоје, Пејчић Косте Чедомир, 
Петровски Спасоје Ристо, Радовановић Живана Миливоје, 
Рајчевић Симе Душан, Ризи Емила Стјепан, Савић Радо-
мира Велисав, Шоштарић Јожефа Петер-Михаел, Тулум 
Јована Благоје, Видановић Тихомира Александар, Вучи-
нић Борисава Мирко; 

мајорите: Цулић Вида Јован, Ивановић Радивоја Бо-
гољуб, Малинић Милана Момир; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

потполковниците: Чепуло Јуре Анте, Ђорђевић Ми-
одрага Ђорђе, Милановић Душана Љубомир; 

мајорите: Ацески Дане Зоран, Бастајић Раде Милош, 
Ђорђевић Александар Бора, Ђорђевић Душана Велибор, 
Ђорђевић Крстивоја Стојан, Ђорђевић Видосава Димит-
рије, Ђукић Лазе Бошко, Еремић Богољуба Слободан, 
Глишић Милинка Радиша, Грујићић Миле Лазо, Хамер 
Ивана Стјепан, Ивановић Васка Миливоје, Јерковић Бран-
ка Драган, Липовац Александра Лазар, Лончар Марка 
Милош, Лугоња Луке Милан, Маљкови Саве Милисав, 
Михаљевић Васа Јанко, МилОвановић Драгише Томислав, 
Омаљев Петра Јован, Петровић Божидара Михајло, Ракић 
Петра Никола, Рихтар Јураја Марјан, Стојановић Милића 
Слободан, Стојановић Милића Миодраг, Шабановић Хасе 
Фаик, Шестан Мате Јосип, Шрепфлер Стјепана Павле, 
Трчиновић Марина Горки, Вемић Миладина Веселин, 
Златковић Драгољуба др Јован; 

капетаните I класа: Бобић Мила Драгомир, Бошко-
вић Душана Обрен, Бракус Стеве Раде, Дуканац Срећка 
Мијодраг, Димитрашковић Славка Александар, Ераковић 
Данила Радомир, Худомал Франца Франц, Јовчевски Сто-
јечета Сребре, Капларски Славка Слободан, Крстовић 
Благоја Милоје, Лакић Данила Мирослав, Милетић Нови-
це Влајо, Милићевић Бошка Драго, Милић Милике Ми-
ланко, Миловановић Милорада Радиша, Николић Петра 
Петар, Новак Стјепана Маријан, Пауљевић Борисава Дра-
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ган, Петровић Стевана Драгорад, Петровић Милована Ра-
дисав, Петковшек Јожефа Бранко, Ранков Милетића Ми-
ливој, Ромић Николе Бранко, Симић Стеве Миленко, 
Смиљанић Петра Душан, Станковић Милоја Драган, Сто-
јановски Драгана Звонко, Шурбек Станка Владо, Траило-
вић Томислава Мића, Трговчевић Паје Лука, Врачаревић 
Стевана Милан, Зебић Милана Добривоје; 

капетаните: Ђорић Милуна Драган, Ивић Пере Ран-
ко, Јовановић Томе Радослав, Клобучар Томе Томислав, 
Савић Милорада Младен, Стојановић Драгице Живко; 

поручниците: Протић Војислава Миливоје, Ристић 
Радоша Добрица; 

потпоручникот Ђурчић Милана Ђорђе; 
заставниците I класа: Ацић Спасоја Никодин, Алуло-

ски Спасе Петре, Арсовски Велинов Петар, Бејатовић Ми-
лоша Милован, Белиоца Никодина Милан, Богданов Јор-
дана Благоје, Цигановић Илије Славко, Цветановски Ата-
наса Бранко, Черкућ Антонија Ми^ан, Дашић Милоша 
Милован, Диванисов Миле Живко, Грујичић Радомира 
Миломир, Гулевски Крсте Борис, Гутеша Станка Драго, 
Илић Љубише РадивоЈе, Ивановић Сретена Душан, Јање-
вић Стевана Милојко, Јоковић Радисава Часлав, Јотић 
Благоја Обрад, Јовановић Радивоја Божидар, Јовановић 
Божидара Чедомир, Кајић Јове Душан, Кљајић Драгутина 
Стеван, Копривица Ђорђа Милош, Крстовски Димитра 
Бранко, Луковић Живојина Радивоје, Марјановић Видоја 
Миленко, Марковић Николе Перо, Матановић Часлава 
Ђорђе, Међерал Мије Фрањо, Милеуснић Драгана Марко, 
Милојевић Алексе Драгослав, Миловановић Владимира 
Драгомир, Миљуш Јове Мирко, Митовић Станка Драго-
љуб, Митровски Марка Јован, Недељковић Ратомира Ср-
бислав, Ненадић Милоша Перо, Николић Драгољуба Ми-
одрага, Николић МилОша Радоје, Палијан Ивана Михо-
вил, Пејаковић Андреја Ђорђе, Перовић Ђорђа Божидар, 
Пестотник Мирка Јуриј, Пилиповић Пере Бранко, Попо-
вић Александра Томислав, Прокић Драгомира Милан, Ра-
дивојевић Милорада Драгољуб, Станковић Николе Радо-
мир, Стојаковић Стојана Милан, Стоић Крсте Милоје, 
Шаренац Данила Петар, Тумбас Симе Јован, Турибак Ру-
долфа Аугуст, Удиљак Антуан Ненад, Варевац Миљка 
Драгомир, Василевски Николе Тодорче, Вигњевић Тодора 
Драган, Витас Саве Никола, Влаховић Дмитра Милија, 
Влаховић Машана Миро, Вучковић Душана Слободан, 
Живић Најдана Димитрије; 

заставниците: Адамовић Богосава Петар, Аљиновић 
Доменика Стенко, Вадњар Тихомира Пуниша, Бијелић 
Душана Слободан, Гајнер Грегора Иван, Димоски Богати-
на Светозар, Гатарић Бошка Војин, Хрговић Мате Динко, 
Илијев Васила Атанас, Јокановић Николе Јован, Јовано-
вић Милана Милосав, Јовановски Ђорђа Илија, Марић 
Петра Никола, Маринчев Александара Павле, Маринко-
вић Велизара Миливоје, Мијатовић Николе Ђорђе, Митев-
ски Стојчета Благоја, Митић Добривоја Станоје, Петров 
Ане Владимир, Пилај Матије Иван, Радивојевић Душана 
Лазар, Рајковић Јована Драгољуб, Режан Динка Радомир, 
Стојичевић Боривоја Христивоје, Шупе Иве Лука, Вито-
мировић Спасе Радислав, Вјештица Јована Јово, Вујовић 
Мирка Перо, Зец Еугена Ђино, Живковић Бранка Томис-
лав; 

гра^анското лице на служба во ЈНА Манић Марка 
Милица; 

- за примерни заслуги и умешност во работат^ врз 
развивањето на постојана полет заради остварувањ^на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, како и 
за создавање услови за постигање на посебно добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОРНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Антонић Николе Борис, Чобелић 
Љубице Предраг, Дугалић Момчила Срећко, Душиц 
Јожефа Јожеи, Илић Велимира Витомир, Милтеновгћ 
Мирка Станиша, Миджовић Николе Александар, Нећаков 
Ђорђа Радивој, Пињух Николе Иван, Самарџић Шпире 
Момчило, Савин Рајка Љ>бо, Ошеуновић Богољуба Са-
во, Шћскић Алсксе Бељко, Вучковић Ненада Небојша; 

капеганот на фрегата Саучек Александра Слободан; 
воеииот СЈтужбеник II кпаса Бу13к Томе 

мајорите: Бјелић Ђурђа Милорад, Церовац Миодра-
га Петар, Црнокрак Илије Бранко, Драгољевић Тривуна 
Марко, Ерчић Драгољуба Владимир, Јовановић Драгољу-
ба Владимир, Љубисављевић Радојка Велимир; Мартић 
Мирка Милош, Николић Живана Лазар, Павловић Нова-
ка Љубо, Перић Дуђана Милан, Поповић Стратимира 
Драгослав, Зорић Петра Драго, Жинко Франца Франц; 

капетаните I класа: Станојловић Ратомира Радивоје, 
Влаховић Милинка Милија; 

заставниците I класа: Адамовић Хранислава Слобо-
дан, Алексић Борисава Милан, Анђелић Илије Светозар, 
Бабић Станка Ђорђе, Бановић Јоке Никола, Бошкокић 
Петра Милић, Бошковски Петра Александар, Брајовић 
Милисава Урош, Буковец Франца Јанез, Цвијетиновић 
Гојка Цвијетина, Чугуровић Раденка Владимир, Чупић 
Ристе Урош, Денковић Ивана Станко, Драгичевић Мила-
на Божидар, Ђорђевић Данила Ђурђе, Ђурковић Јефте Ра-
доман, Ерцег Војислава Лазар, Гаћеша Тодора Лука, Га-
вански Лазара Милан, Грба Милана Илија, Јанковић Бу-
димира Боривој, Јеребица Љубомира Иван, Јелавић Јураја 
Анте, Јовановић Радисава Раденко, Клисурић Шпире 
Ован, Костадиновски Серафима Мирко, Котур Душана 
Бранко, Ковачевић Давида Бранко, Лучић Драго Тадија, 
Марковић Витомира Станимир, Милановић Станка Симе-
ун, Милосављевић Војина Симо, Мирјанић Спасоја Љубо, 
Муштра Јуре Мате, Пајовић Пере Радисав, Правин Мила 
Милош, Пауновић Милована Милољуб, Павловић Богоса-
ва Обрен, Пекић Раше Радош, Перишић Ђорђе Богдан, 
Перишић Ђорђа Богдан, Петровић Митра Мирко, Петро-
вић Радована Живко, Радаковић Драгана Владимир, Са-
вић Љубомир Раду, Секуловић Благоте Шпиро, Сладоје-
вић Василија Петар, Станковић Величка Крсто, Станко-
вић Величка Милан, Стевановић Љубинка Драган, Топић 
Цвијана Тоде, Топић Ристе Војислав, Турнић Обрена Пе-
тар, Величковић Душана Миодраг, Видић Луке Драгоман, 
Вукшић Петра Мартин, Зец Симе Никола, Живковић Пан-
телије Милован; 

заставикот Дрешић Павла Велиша; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните од I класа: Арбутина Љубана Мирко, Ар-
сов Трајче Борис, Аврамов Јована Никола, Бељин Живка 
Драгиша, Бијелић Драгана Славко, Богичевић Стевана 
Сава, Бојић Цветка Љиљана, Цветковић Благоја Драгу-
тин, Дамјановић Вукосава Јаков, Димитров Трајка Раде, 
Ђукић Јове Момчило, Ђуровић Милорада Радоје, Хаско-
вић Авде Небојша, Илиевски Ставре Илија, Јовић Марка 
Вид, Качев Аврама Крсто, Колар Милана Божо, Конц Ми-
је Иван, Лакчевић Марко Јован, Лакић Мирко Момир, 
Митић Радисава Љубиша, Миколавчић Аугустина Милан, 
Младеновић Владимира Слободан, Мрџан Марије Нико-
ла, Носков Димитрија Мирослав, Павлица Гавре Јовица, 
Петковић Анте Недељко, Певац Рудолфа Младен, Пили-
повић Милана Ненад, Продановић Димитрија Василије, 
Робал Стеве Милан, Садил Вацлава Мирослав, Стошић 
Милутина Радивоје, Шерфезе Паје Паја, Томић Светоми-
ра Зоран, Векић Милана Љубиша, Вилотијевић Радоша 
Миодраг; 

капетаните: Албрехт Ивана Иван, Белован Шандора 
Шандор, Девић Милорада Зоран, Димић Радослава Мило-
рад, Драгојловић Вуколе Ивак, Ђукић Милорада Живо-
рад, Ђурђевић Милана Радомир, Гренка Станка Борис, 
Гргурић Петра Миљенко, Хациосмановић Хасана Исмет, 
Иванов Атанаса Ђорђе, Катанић Раденка Драган, Котник 
Алојза Милан, Кузмановић Боре Мирослав, Лукић Драга-
на Зоран, Микић Драгољуба Ратко, Миладинов Живојина 
Душко, Миладиновић Јове Јово, Милошевић Владимира 
Видоје, Миројевић Селима Узеир, Митић Срећка Златкр, 
Никнћ Дејана Митар, Николић Божидара Јовица, Обрадо-
вић Неђе Миле, Пешић Манојла Велимир, Подовац Рад-
мила Ђурица, Поповић Драгослава Небојша, Радујко Јан-
ка Никола, Рагкоеић Миленка Саво, Савић Јове Милорад, 
Сгоиљковић Витке Љубиша, Шобот Веселина Златко, 
Трајковски Душана Наћо, Васиљковић Градимира Зоран, 
Војиновић Димка Слободан, Вујић Ђорђа Недељир, Жив-
ковић Впзцимиоа Ствнго: 



Страна 1166 - Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 8 јули 1988 

поручникот на фрегата Јуретић Бранка Бранко; 
поручниците: Авдулахи Ибрахима Влазним, Чорапо-

вић Пеје Божо, Хасанбеговић Заима Авдо, Јозић Имре Јо-
зеф, Јуран Мије Мирослав, Карас Ђуре Тибор, Ковачевић 
Драгомира Милутин, Лазар Викентија Јонел, Мирковић 
Драге Гојко, Пановић Негомира Иван, Пашалић Смаје 
Суад, Пекарић Фуада Фахрудин, Селак Анте Иван, Соко-
ловић Десимира Славољуб, Спахић Ибрахима Рефик, 
Срнец Стјепана Златко, Стоев Димитра Ристо, Стошић 
Славољуба Драгослав; 

воен службеник од VI класа Милутиновић Деспота 
Мирко; 

потпоручниците: Суботић Живка Небојша, Вемић 
Боже Милија, Вишњић Ранка Митар; 

заставниците од I класа: Божовић Божа Васко, Дур-
ковић Милића Машан, Ђорђевић Исидора Обрад, Коваче-
вић Мила Илија, Младеновић Саве Стојан, Николић Спи-
ридона Бошко, Пелевић Миленка Бранко, Рапаић Раде 
Драган, Силић Матије Младен, Шћепановић Милована 
Душан; 

заставниците: Балабан Ђукана Драган, Димески Раде 
Нове, Ђуран Луке Гавро, Јеремић Светомира Живадин, 
Јовановић Бошка Милош, Кардинал Фрање Јосип, Мага-
шић Анке Иван, Маричић Петра Милан, Мариновић Ми-
лојка Миливоје, Милошевић Живојина Голуб, Мосић 
Станка Хранислав, Петковић Боже Боженко, Праштало 
Јована Драго, Раубал Матије Иван, Стијак Тривуна Рајко, 
Стојичић Милана Драган, Шугар Јуре Маријан, Варда Ду-
шана Милорад, Варга Иштвана Деже, Зорић Милана Лу-
ка; 

водниците од I класа: Арлов Стевана Миле, Атана-
совски Величка Стојмир, Базић Саве Миљојко, Делић Гли-
ше Мирослав, Дугачки Бошка Душан, Џакула Димитра 
Ђуро, Филиповић Чедомира Божидар, Граховац Мила Ан-
дрија, Грбо Изета Сабир, Ивановић Катице Иван, Јеловац 
Живана Небојша, Јовић Милана Момир, Лаћарац Душана 
Здравко, Леиполд Ивана Ђуро, Лукић Богосава Ђоко, Ма-
ринковић Михајла Драган, Медан Ђоко Трифко, Михај-
ловски Трајана Благоја, Мраовић Ђуре Живоин, Панић 
Саве Раде, Паска Славка Цветко, Паушак Марка Илија, 
Павловић Богољуба Богдан, Ранчић Светомира Миле, 
Раздрх Марије Виктор, Ристић Ранка Радомир, Ромих 
Франца Роберт, Рупник Алојза Алојз, Спасић Богомира 
Властимир, Устамујић Мушања Есад, Занимовић Луке 
Мирко; 

постарите водници: Бакша Ернеса Бруно, Барић Ива-
на Драгутин, Бишевац Хаце Исмет, Чанђар Мате Златко, 
Ћирић Томислава Иван, Даниловић Бранислава Миодраг, 
Дувњак Душана Драган, Ђушић Миодрага Раде, Гајић 
Драгутина Љубомир, Хамзић Пашана Ферид, Игњатовић 
Велисава Милош, Јездић Живојина Милорад, Јовић Саве 
Радислав, Калањ Драгутина Драгутин, Карић Шабана Са-
фет, Кијановић Радоја Милан, Куркра Раде Ђорђе, Марин 
Раде Горан, Милад Ивана Славко, Муха Ивана Миљенко, 
Несторивић Драгољуба Драган, Петровић Добривоја Ву-
кадин, Рађеновић Раде Милорад, Суљаковић Хусеина Ос-
ман, Шајбен Јанка Владо, Веселин Душка Миливој, Вуко-
вић Војислава Ивица, Захировић Боге Бегзудин, Зарков 
Александра Петар; 

граганските лица на служба во ЈНА: Костић Владе 
Јован, Николовски Томе Киро, Жеравица Јована Милоса-
ва, Величковски Кире Душан; 

-за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Араповић Пере 

Грга, Арнаутовић Стјепана Фрањка, Бањанин Ђуре Ду-
шан, Башић Танасија Стојан, Бобић Милана Ђуро, Бош-
ковић Глигора Љиљанка, Церовац Драгана Драгољуб, 
Чанковић Луке Иван, Димовски Трипуна Воислав, Дисић 
Крсте Јулка, Доневски Николе Кирил, Ђоршоска Венче 
Ристовка, Гогић Љубише Светлана, Грачанин Трише 
Здравко, Хаими Лаха Ферат, Јахић Џемала Дервиш, Јова-
новић Александра Новица, Јованчић Јована Ранђел, Јова-
новић Чедомира Стојан, Калања Драгице Саво, Кларин 
Паве Љубомир, Костевц Антона Миленка, Крњајић Васи-
лије Милорад, Курбеговић Салиха Неџиб, Мариновић 
Стојана Драгица, Мијатовић Богдана Тадије, Николић 

Бошка Славко, Нинковић Бранка Крстан, Петровић Бран-
ка Светислав, Петровски Тодора Русе, Поповић Јоксима 
Душан, Секуловић Момчила Бошко, Смокровић Мишка 
Ката, Сунарић Симе Иван, Шћеловић Мирослава Ратко, 
Шубара Луке Миља, Тантуровски Спире Душан, Вајс Дра-
гутина Јосип, Вучинић Јуре Иванка, Загорац Николе Пе-
тар, Живковић Младена Боса; 

- за примерна работа на развивањето полет за оства-
рување на поставените задачи, како и за покажување ста-
решински и војнички особини што им служат за пример 
на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните: Антић Ранка Зоран, Бабић Станислава 

Бојан, Богдановић Живка Златомир, Боровић Славка Да-
нијел, Цепјак Андрије Мирко, Ђорић Хусе Хилмо, Делић 
Драге Драган, Ђокић Фердинанда Томислав, Дворабић 
Ивана Јадранко, Ђого Вукана Спасоје, Гавриловић Андри-
је Радојко, Илић Милана Драго, Илић Димитрија Милан, 
Илиоски Стојка Ристо, Јевтић Симеона Милан, Јовановић 
Милорада Дарко, Кајтаз Момчила Миленко, Медаковић 
Миле Ђуро, Младеновић Предрага Мирослав, Пејовић Ве-
ље Милош, Перчинић Јосипа Марко, Поповић Живана 
Драган, Радошевић Лазе Драго, Реџеповић Џевахира Го-
ран, Роксандић Михајла Милорад, Слијепчевић Добросла-
ва Драган, Стоименов Васила Борис, Стојановић Видоја 
Миладин, Сурдучки Боривоја Душко, Танасковић Славо-
љуба Љубиша, Тодоровић Душана Драгослав, Томић Све-
тислава Драган, Весић Николе Душан, Вук Стјепана Зден-
ко, Живановић Бранислава Зоран; 

поручникот на фрегата Сердар Мате Фране; 
поручниците: Анжел Рихарда Едвард, Арсић Мило-

мира Горан, Бећировић Беге Екрем, Богићевић Видана 
Миодраг, Бунчић Ђорђа Драган, Базе Емина Томор, Чеко-
вић Реље Душко, Ћосић Радивоја Добривоје, Ђудић Дра-
гана Милош, Грахек Штефана Миран, Хасановић Хасана 
Неџад, Идеи Нандора Шандор, Илић Милета Драган, 
Илић Стојана Радо, Јагић Францике Жељко, Јакуповић 
Мухарема Бајазид, Кахирмановић Беге Фикрет, Кукурић 
Станише Милан, Лопарић Стјепана Дамир, Максимовић 
Нике Стојан, Мијатовић Борка Дарко, Милаковић Саве 
Бјелан, Миливојевић Милана Божидар, Новковић Мило-
сава Зоран, Павић Милије Бранислав, Пекија Сретка Сло-
бодан, Пепић Марка Рано, Похулек Фрање Мирко, Радеж 
Ивана Силвестер, Радовановић Миленка Бранислав, Ра-
кић Драгослава Радослав, Ранђеловић Тугомира Драгос-
лав, Рељић Здравка Драго, Скендерија Пеје Синиша, Ста-
нишић Николе Борислав, Степић Живомира Зоран, Стоја-
носки Стојана Љупчо, Стојковић Вукадина Мирољуб, Ше-
јић Анђелке Јуре, Шишарица Ђурђа Радомир, Узур Ми-
ланка Златко, Винчић Миленка Сретен, Вовк Михајла 
Драган, Вучковић Ранка Радован, Вујић Чедомира Милан, 
Звонарић Маријане Миодраг, Живковић Маријана Мар-
ко; 

потпоручникот Драгошановић Персиде Миодраг; 
заставниците: Булатовић Радоње Радован, Сивро Ме-

хе Есан, Турковић Луке Петар, Васиљевић Јована Милија, 
Вранешевић Љубана Стево; , 

постарите водници од I класа: Бијелић Станка Миле, 
Блашковић Душана Зоран, Крпо Ахмета Авдо, Маневски 
Јордана Томислав, Тепавац Николе Драган, Васић Цвије 
Јбво; 

постарите водници: Адамовић Бранка Дамир, Анчић 
Бошка Зоран, Белаћ Јове Вељко, Даниловић Јована Ненад, 
Дремел Мирко Зденко, Дујаковић Нове Трипо, Фербишек 
Антона Младен, Хоџић-Мехић Асифа Јасмин, Јевђовић 
Милоша Миодраг, Јовановић Живојина Зоран, Кадрић 
Ћамила Алија, Камењаш Шећира Сеид, Кањковић Нико-
ле Антун, Канкараш Новака Радомир, Кењић Јове Крсто, 
Кевац Шпире Стево, Кларић Грге Драго, Кременовић Ду-
шана Тихомир, Ловрић Петра Мирослав, Маћић Срећка 
Павле, Манасић Здравка Жикица, Милован Илије Миод-
раг, Миладиновић Драгана Зоран, Миљковић Омера Му-
хамед, Муминовић Ибрахима Мехо, Новаковић Томисла-
ва Ненад, Павић Антуна Јосип, Петровић Живана Драган, 
Поповић Бранка Срђан, Радосављевић Божидара Живо-
рад, Радуловић Ђорђа Драган, Радушки Алексе Рајко, Ра-
левски Тодора Перо, Реџепи Рамадана Рамиз, Ристов Љу-
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бине Драги, Саздевски Блаже Крсто, Спасојевић Милана 
Димитрије, Стевановић Драгољуба Звонко, Шаља Рамада-
на Агрон, Шкрбић Гојка Бранислав, Трбоња Хамзе Енвер, 
Вулетић Милоша Светозар; 

водниците од I класа: Абази Невзета Назим, Алија 
Хасана Башким, Араповић Јанка Иван, Арнаутовић Неџа-
да Енвер, Арсић Велибора Новица, Бачић Антуна Дражен, 
Беронић Милана Зденко, Бубало Трифуна Радомир, Буји-
ла Љубомира Јанко, Цаха Ладислава Дубравко, Делиев 
Атанаса Звонко, Дрекаловић Ратомира Горан, Ђорђиоски 
Александра Гоце, Гравара Мирка Жељко, Исаков Филипа 
Бојан, Касиба Јосипа Иштван, Катана Јусуфа Хасан, Кова-
чевић Радована Горан, Козар Јураја Томислав, Лукић Сте-
ве Саша, Марић Симе Здравко, Марковић Крсте Витомир, 
Милиновић Владе Зоран, Палинкаш Андрије Саша, Сићо-
вић Владете Блажимир, Слугановић Мате Мартин, Свор-
цан Велибора Обрад, Шобат Славка Зоран, Штефанчић 
Милана Иван, Тренчевски Кене Миле, Вукцовић Манојла 
Јадранко, Вуковљак Миладина-Горан; 

граганските лица на служа во ЈНА: Аћимовић Деси-
мира Мијодраг, Аралица Раде Никола, Бежановић Мијај-
ла Вучић, Хвала Станка Јосип, Кецман Лазе Стево, Кова-
чевић Мирка Радослав, Крнета Душана Милован, Мит-
ровски Стојана Живко, Миличевић Хусније Бега, Смиља-
нић Мирка Васо, Старц Винка Томо, Вујиновић Душана 
Марко. 

Бр. 112 
22 декември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

537. Закон за системите за врски 1137 

538. Уредба за измена на Уредбата за спроведување 
на материјалната обврска на граганите и на ос-
новните и други организации на здружен труд 
за потреби на општонародната одбрана 1152 

539. Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за забрана на увоз во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и провоз преку 

Страна 

територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија на производи, суровини 
и отпадоци по потекло од чапункари од Репубг 
ликаИталија 1153 

540. Наредба за измена на Наредбата за начинот и 
постапката за правдање на разликите во вред-
носта настанати во работењето со странство — 1153 

541. Одлука за условите и начинот на користење на 
средствата за станбени потреби обезбедени во 
Буџетот на федерацијата за 1988 годИна 1154 

542. Одлука за дополненија на Одлуката за услови-
те за користење на примарната емисија.во 1988 
година " : — — 1155 

543. Соопштение за стапката на растежот на цените 
на мало во јуни, за просечната стапка на рас-
тежот на цените на мало во периодот април-ју-
ни и за есконтната стапка на Народната банка 
на Југославија за јули 1988 година ' 1155 

544. Единствени коефициенти за ревалоризација на 
основните и други општествени средства и 
процент на растежот на животните трошоци — 1155 

545. Листа на кандидати за дополнителеи избор на 
три делегата во Сојузниот собор на Собрание-
то на СФРЈ од Социјалистичка Република Бос-
на и Херцеговина 1156 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот 1156 

Одлука за оценување на уставноста на одредбата од 
член 9 став 1 точка 3 на Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот 1157 

Исправка на Законот за измени и дополнениј^ на 
Законот за оданочување на производи и услуги 
вопрометот 1157 

Назначувања и разрешувања 1158 

Одликувања 1159 

( 
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