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гува во издание ва српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка к а ј Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 
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БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXXV 

Цена на ово ј бро ј е 36 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари - Р е д а к ц и ј а : Улица Јо -
вана Ристиќа бр. 1. Пошт. ф а х 226. -
Телефони: централа 650-155; Уредниш-
тво 651-855; Служба за претплата 
651-732; Комерци јален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

74. 

Врз основа на член 19 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на . СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75) и член 
5 од Одлуката за надоместите на личните доходи 
и другите примања на делегатите во Собнанието на 
СФРЈ (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 16/77). Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ, 
на седницата од 25 јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИО-
НЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СО-
БРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 

СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Функционерот има право на дневница во 
износ од 500 динари за деновите што ги поминал 
на службено патување. 

2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право 
на дневница во износ од 500 динари за деновите 
поминати надвор од местото на живеалиштето по-
ради учество во работата на соборите на Собрание-
то на СФРЈ. на работните тела и заедничките ра-
ботни тела на соборите чиј е член или поради вр-
шење работи по одлука од тие тела, од нивните 
претседатели или од претседателот на Собранието 
на СФРЈ. 

3. Ако на функционерот, односно на делегатот 
му се признаваат трошоците за ноќевање — днев-
ницата со трошоците за ноќевање изнесува 600 ди-
нари. 

4. Правото од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука му 
припаѓа и на функционерот што го назначува 
Претседателството на Собранието на СФРЈ. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
за делегатите во Собранието на СФРЈ паѓа врз то-
вар на наменските средства на Собранието на 
СФРЈ, а за функционерите врз товар на наменските 
средства на органот во кој се остварува личниот 
доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за износот 
на дневниците на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите 
во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/78). 

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

Бр. 114-2/79-013 
25 јануари 1979 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с.р. 

75. 

Врз основа на член 22 од Законот за личните 
доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на: 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ 
на седницата од 25 јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ 

ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Функционерите што ги избира или именува 
Собранието на СФРЈ што живеат одвоено од своено 
семејство, имаат право на месечен надомест на 
трошоците поради одвоен живот од семејството —-
во износ од 5.000 динари. 

2. Правото од точка 1 на оваа одлука му при-
паѓа и на функционерот што го назначува Прет-
седателството на Собранието на СФРЈ. 

3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука престанува од првиот нареден месец во кој 
на функционерот му е доделен уселив семеен стан. 

4. Правата од точ. 1 и 2 на оваа одлука припа-
ѓаат од 1 февруари 1979 година. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука 
паѓа врз товар на наменските средства на органот 
во кој се остварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за износот 
на надоместот на трошоците поради одвоен живот 
од семејството на функционерите што ги избира 
или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/78). 

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

Бр. 114-3/79-013 
25 јануари 1979 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Рајко Гаговиќ, с.r 
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76. 

Врз основа на член 217 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), Сојузниот 
извршен 'совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА 
МЕЃУНАРОДНА ГОДИНА НА ДЕТЕТО НА ОН -

1979 

1. Се формира Југословенски одбор за Меѓу-
народна година на детето на ОН — 1979 (во ната-
мошниот текст: Одборот). 

Задача на Одборот е во текот на Меѓународна-
та година на детето на ОН — 1979 (во натамошниот 
текст: Годината на детето) да ја следи, усогласува 
и организира активноста на земјата и на меѓуна--
роден план да остварува соработка со Секретари-
јатот на ОН за' Меѓународна година на детето на ОН 
-— 1979 и со соодветните тела, формирани во други 
земји, посебно во неврзаните и во земјите во раз-
вој. , 

2. Во извршувањето на задачите од точка 1 на 
оваа одлука, Одборот ги врши следните работи: 

1) утврдува, во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, Акциона програма за обележување на 
Меѓународната година на детето; 

2) соработува со сојузните органи на управата 
и сојузните организации, со републичките и покра-
инските одбори за Годината на детето и со самоуп-
равните организации и заедници, со општеСтвено-
политичките и општествените организации и здру-
женијата на граѓаните во федерацијата; 

3) врши други работи што ќе му ги определи 
Сојузниот извршен совет во врска со обележува-
њето на Годината' на детето. 

По истекот на Годината па детето. Одборот го 
утврдува извештајот за работата и го поднесува до 
Сојузниот извршен совет. 

3. Одборот има претседател и 35 членови. Од-
борот го сочинуваат по еден претставник од 'над-
лежните сојузни органи на управата и сојузни ор-
ганизации од републиките и автономните покраи-
ни,' од заинтересираните самоуправни организации 
заедници, од општествено-политичките и опште-
ствените организации и здруженијата на граѓани, 
како и осум претставници од редот на општестве-
ните, научните и културните работници. 

Претседателите на републичките и покраин-
ските одбори за Годината на детето по положба се 
членови на Одборот. 

Претседателот и членовите на Одборот ги име-
нува Сојузниот извршен совет. 

4. Вршењето на стручните и административни-
те работи за потребите на Одборот ги обезбедува 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална 
заштита. 

5. Средствата за работа на Одборот се обезбе-
дуваат во Буџетот на федерацијата. 

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

Е. п. бр. 77 
21 декември 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

77. 

Врз основа на член 138 од Законот за кривич-
ната постапка („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), 
во согласност со сојузниот секретар за правосуд-
ство и организација на сојузната управа, сојузниот 
секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

I. ВОДЕЊЕ НА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 1 

Казнената евиденција се води за сите лица 
осудени за кривични дела извршени на територи-
јата на' Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, како и за лицата осудени за кривич-
ни дела од странски судови ако пресудите од стран-
ските судови се доставени до државните органи на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Казнената евиденција содржи: лични подато-
ци за сторителите на кривични дела; податоци за 
изречените казни, мерки за безбедност, условни 
осуди, судски опомени и осудите со кои сторите-
лите на кривични дела за кои се води казнена 
евиденција се ослободени од казната и за нивните 
правни последици; дополнителни промени на по-
датоците за осудите што се внесени во копнената 
евиденција (дејство на вонредните правни лекови, 
амнестијата или помилувањето), како и податоци 
за извршената казна и за поништувањето на упи-
сот на неоправдана осуда. 

Член 2 
Казнената евиденција ја водат. 
1) за државјаните на Социјалистичка 'Федера-

тившна Република Југославија кои се родени во 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, како и странски држ-авјани и лица без држав-
јанство (во натамошниот текст: странци) кои се 
родени на територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија - органот над-
лежен за внатрешни работи на општината на чија 
територија е родено тоа лице; 

2) за државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија родени во странство 
и за странците родени во странство, како и за ли-
цата чие место на раѓањето е непознато — органот 
надлежен за внатрешни работи на општината на 
чија територија е седиштето на судот што ја донел 
првостепената пресуда. 

За лицата од точка 2 став 1 на овој член каз-
нената евиденција ја води и сојузниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Ако со пропис на републиката, односно авто-
номната покраина е определено, казнената евиден-
ција може да ја води еден орган на внатрешните 
работи за подрачјето на повеќе органи надлежни 
за водеше казнена евиденција или за територијата 
на републиката, односно автономната покраина. 

Член 3 
Казнената евиденција се води според системот 

на. картотека. 
За секое осудено лице се води посебен картон, 

во кој се запишуваат следните податоци: 
1) презиме и име, а за мажеви жени и момин-

ско презиме, прекарок и лажно име ако ги има, 
датум на раѓањето, презиме и име на родителите и 
моминско презиме на мајката; 

2) матичен број; 
3) место, општина и република, односно авто-

номна покраина во која е родено, а за лице родена 
во странство — и државата; 

4) државјанство; 
5) занимања; 
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6) живеалиште, односно престојувалиште, со 
назначување на адресата на домувањето во време-
то на изрекувањето на пресудата; 

7) назив на судот и република, односно авто-
номна покраина на чија територија се наоѓа судот, 
а за странски суд — назив на државата, број и да-
тум на одлуката на првостепениот суд која стана-
ла правосилна, односно одлуката на вишиот суд 
ако со таа одлука е преправена одлуката на прво-
степениот суд; 

8) законски назив на кривичното дело, со наз-
начување на членот, ставот и точката на законот 
(сојузен, републички или покраински) кој е при-
менет; 

9) вид на казната и мерката за безбедност ко-
ја се внесува во казнената евиденција, со означу-
вање во кое траење е изречена кривичната санкци-
ја'' 

10) сите промени во врска со запишаните по-
датоци, со назначување на органот што ја донел 
одлуката и податоци за таа одлука. 

Освен податоци од став 2 на овој член, казне-
ната евиденција содржи и расположиви податоци 
за осудите што ги изрекле странски судови на 
државјани на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и на странци постојано настанете! 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Ако презимето и името од лицето што се вове-
дува во казнената евиденција се изговара поинаку 
одошто се пишува, а изговарањето на тоа име е 
познато, ќе се устрои посебен картон според изгово-
рот (фонетски), со тоа што на тој картон ќе се 
назначи врската со картонот врз кој е ставено не-
говото лично име онака како што се пишува. 

Одредбите од ст. 2 до 4 на овој член согласно 
ќе се применуваат и кога казнената евиденција се 
води според системот на автоматска обработка на 
податоци. 

II. ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО КАЗ-
НЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 4 
Запишувањето на податоците во картоните 

на казнената евиденција се врши врз основа на 
податоците од правосилните судски одлуки, изве-
штаи или други акти кои според одредбите од 
овој правилник се доставуваат до органот надле-
жен за водење на казнената евиденција. 

Запишувањето на податоците во картонот се 
врши со пишувачка машина. 

Член 5 
До органот надлежен за водење на казнената 

евиденција ги доставуваат податоците што се запи-
шуваат во казнената евиденција, и тоа: 

1) податоците за законскиот назив на кривичното 
дело. со назначување на членот, ставот и точката 
на законот кој е применет и за видот и за височи-
ната на казната и̂  видот на мерката за безбедност 
од секоја правосилна пресуда, како и сите проме-
ни во врска со тие податоци — судот што судел во 
прв степен; 

2) податоците за давање амнестија, односно 
помилување — судот до кој надлежниот орган до-
ставил одлука за давање на амнестија, односно 
помилување; 

3) податоците од правосилните осудувачк,и суд-
ски пресуди што ги изрекле странски судови —1 

органот што ги примил тие податоци од странскиот 
орган; 

4) податоците за секоја извршена казна — ор-
ганот надлежен за извршување на казната; 

5) податоците за запирање на постапката за 
извршување на казната — надлежниот суд. 

Судот, односно органот од став 1 на овој член 
е должен податоците што се запишуваат во казне-
ната евиденција да ги достави до органот надлежен 
за водење на казнената евиденција во рок од 15 
дена од денот кога настанал фактот што треба да 
се запише, односно од денот кога за постоењето 
на тако-в факт е известен. 

Податоците од став 1 на овој член се доставу-
ваат врз Образецот бр. 1. кој е напечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Органот надлежен за водење на казнената 

евиденција по запишувањето на податоците во каз-
нената евиденција, ако е изречена мерка за без-
бедност за чие извршување не е сам надлежен, ќе 
го извести за тоа органот надлежеЕ1 за нејзиното 
извршување.' 

III. БРИШЕЊЕ НА ОСУДА ОД КАЗНЕНАТА; 
ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 7 
Органот надлежен за водење на казнената еви^ 

денцпја ќе изврши бришење на осудата од казне-
ната евиденција врз основа на решението за бри-
шење на осудата од казнената евиденција, односно 
правосилната судска одлука за бришење на осу-
дата, или врз основа на одлука од органот надле-
жен за давање амнестија или помилување со коб 
се определува бришаното на осудата. 

Член 8 
До органот надлежен за водење на казнената 

евиденција, заради бришење на осудата од казне-
ната евиденција, ќе достави: 

1) правосилно решение за бришење на осудата 
од казнената евиденција — органот на внатрешни-
те работи надлежен за донесување на решенија, 
ако тој орган истовремено не е надлежен и за во-
дење на казнената евиденција; 

2) правосилно решение на судот за бришење на 
условна осуда од казнената евиденција, односно 
правосилна одлука на судот за бришење на осуда 
од казнената евиденција на мод од од осудениот — 
судот што го донел таквото решение, односно од-
лука; 

3) одлука за давање амнестија, односно помилу-
вање, со која се определува бришење на осудата — 
судот до кој надлежниот орган ја доставил таквата 
одлVка. 

Член 9 
Органот надлежен за водење на казнената еви-

денција по службена должност проверува во каз-
нената евиденција дали изминале роковите пропи-
шани со закон за бришење на одделна осуда од 
кознената евиденција. 

Органот надлежен за водење на казнената 
евиденција води роковник со податоци - за осудите 
што се бришат од казнената евиденција по основот 
од член 93 ст. 1, 3 и 4 на Кривичниот закон на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/76). 

Ако органот надлежен за водење на казнената 
евиденција утвр.ди дека изминале роковите про-
пишани за бришење на осудата од казнената еви-
денција, а тој орган истовремено е надлежен и за 
донесување на решение за бришење на осудата од 
казнената евиденција, ќе спроведе постапка за 
бришење на осудата од казнената евиденција. 

Ако за донесување на решение за бришење од 
казнената евиденција не е надлежен орган што 
ја води казнената евиденција, тој орган ќе го из-
вести органот надлежен за донесување на реше-
ние за бришење на осудата од казнената евиден-
ција дека изминал рокот за бришење на осудата 
од казнената евиденција. 
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Во известувањето од став 4 на овој член 
ќе се наведат други податоци за осудата занишани 
во казнената евиденција. 

'IV. ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ ОД КАЗНЕНАТА Е В И -
ДЕНЦИЈА 

Член 10 
Казнената евиденција и актите врз основа на 

кои се врши запишување на податоци во казнена-
та евиденција претставуваат службена тајна. 

Податоците од казнената евиденција можат 
да се даваат само под условите пропишани со за-
кон, а врз основа на барање поднесено во смисла 
на одредбите од член 94 на Кривичниот закон на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 11 . 
Органот надлежен за водење на казнената 

евидентна ќе испита дали барањето за добивање 
податоци од казнената евиденција е во согласност 
со законот и со овој правилник. 

При давањето на одговор органот од став 1 
на овој член ќе се ограничи само на прашањата 
што се поставени во барањето. 

Член 12 
Ако органот надлежен за водење на казнената 

евиденција најде дека во барањето не се наведени 
причините за добивање на податоци или дека ба-
рањето не содржи други потребни податоци за да 
може да се постапи со него, ќе го повика подносите-
лот на Парањето да го објасни, односно да го до-
полни барањето во определениот рок.. 

Ако подносителот на барањето не го објасни, 
односно не го дополни барањето во определениот 
рок, по барањето нема да се постапува. 

Член 13 
Ако граѓанин бара податоци за осудување или 

досудување заради остварување на права во стран-
ство, е должен во барањето да наведе кои права 
има намера да оствари во странство. 

Органот надлежен за водење на казнената еви-
денција издава уверение по барањето од став 1 на 
овој член на Образецот бр. 2, кој е напечатен кон 
овој правилни,к и негов е составен дел. 

Во уверението од став 2 нема да се наведува 
бришаната осуда. 

Член 14 
Податоците за осудите што ги изрекле стран-

ски судови можат да им се дадат само на органите 
од член 94 став 1 на Кривичниот закон на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за водење 
на казнената евиденција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/55). 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 237-2/51 
22 јануари 1979 година 

Белград 

" Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, с. р. 
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78. 

Врз основа на член 58 од Законот за оданочува-
ње на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 
7/77 и 61/78), во спогодба со сојузниот секретар за 
пазар и општи стопански работи, сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Правилн,икот за примена на даночните стап-

ки и за начинот на водење евиденција, пресметува-
ње и плаќање на данокот на промет на производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/77, 44/77, 
8/78 и 67/78) во член 69 став 2 се менува и гласи: 

„Даночните обврзници што поднесуваат пресмет-
ка полугодишно (член 26 став 1 од Законот) не со-

ставуваат посебни пресметки за второто полугоди-
ште, туку утврдените аконтации за второто полуго-
диште, заедно со аконтациите од претходниот пери-
од, конечно ги пресметуваат со завршната сметка за 
изминатата година." 

По став 2 се додаваат три нови става, кои гласат; 
„Даночните обврзници што поднесуваат премет^ 

ка тримесечно или месечно, должни се тие пресмет-
ки да ги поднесуваат до 20 јануари наредната година 
за декември, односно за периодот од октомври до 
декември изминатата година. 

По исклучок, даночните обврзници од став 3 на 
овој член ќе поднесат за декември, односно за пе-
риодот октомври - декември 1978 година пресмет-
ки до 10 февруари 1979 година, заедно со налозите 
за уплата на данокот на промет на прогѓзводи утвр-
ден со тие пресметки. 

Даночните обврзници што вршат утврдување и 
плаќање аконтации на данокот на промет на произ-
води во прометот на стоки на мало според член. 24 
став 7 од Законот, немаат право на продолжување 
на рокот на уплатата од став 6 на тој член." 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден! 

од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ". 

Бр. 5-1034/1 
23 јануари 1979- година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

79. 

Врз основа на член 18 од Законот за постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој па стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76). сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗ-
НИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА1 

КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ. НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ И АВТОНОМИИ ПОКРАИНИ 

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на 
обврзниците на Фондот на федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покоаини 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 4/78) во точка 3 став 
4 зборовите: „а се евидентира преку жиро-сметката 
на Фондот" се заменуваат со зборовите, „на начи-
нот определен со пропис на републиката, односно 
на автономната покраина." 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Ако е во прашање поврат на заем на уплати-

тел чија годишна пресметка е завршена и вклучена 
во списокот за издавање на обврзниците, поврат на 
уплатениот заем се врши по врачувањето на обврз-
ниците од страна на Народната банка на Југосла-
вија, во рок од два месеца од денот на утврденото 
право на поврат на заемот на начинот што ќе го оп-
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редели Службата на општественото книговодство на 
Југославија." 

2. Во точка 4 став 1 зборовите: „на општестве-
ното книговодство на Југославија" се бришат. 

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

Бр. 1033/1 
18 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

инж. Петар Костиќ, с. р. 

80. 

Брз основа на член 28 став 2 од Законот за Слу-
жбата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/77 и 22/78), сојузниот секретар 
За финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА 
УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОН-
ДОВИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-
НИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ 
НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕС-
ТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ 

1. Во Наредбата за сметките за уплата на при-
ходите на општествено-политичките заедници и нив-
ните фондови на самоуправните интересни заедни-
ци и други самоуправни организации и заедници, за 
начинот на уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 9/78. 41/78 и 
69/78) во точка 61. став 2 се менува и гласи: 

„При уплатите на приходите од царини и други 
царински давачки за стоките увезени до 31 декем-
ври 1978 година и на приходите од придонесите од 
републиките и автономните покраини од 1978 година, 
што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 година, како 
и при уплатата на делот од приходите од основниот 
данок на промет на производи — за прометот оства-
рен до 31 декември 1978 година што ќе се наплати до 
15 февруари 1979 година, обврзниците на тие прихо-
ди на сите налози за уплата ќе назначат во горниот 
агол: „за 1978 година". 

2. Во Списокот на општините со нивните статис-
тички ознаки по републиките и автономните покра-
ини и надлежните служби на општественото книго-
водство, во делот — Социјалистичка Република Ср-
бија, без социјалистички автономни покраини, во 
колоните 3 и 5 зборот: „Коцељево" се заменува со 
зборот: „Коцељева". 

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

Бр. 11264/2 
25 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар . 
за финансии, 

инж. Петар Костиќ, е. 

81. 
Врз основа на член 59 став 1, во врска со 

член 13 од Законот за внесувањето и растурањето 
на странски средства за масовно комуницирање и 
за странската информативна дејност во Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „HEIM UND WELT" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на весникот ,.Heirn und Well", број 51 
од 14 декември 1978 година, што излегува на гер-
мански јазик во Хановер, Сојузна Република Гер-
манија. 

Бр. 650-1-22/768 
12 јануари 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

82. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со 
член 13 од Законот за внесувањето и растурањето 
на странски средства за масовно комуницирање и 
за странската информативна дејност во Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 

Се забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Panorama", број 661 од 
19 декември 1978 година, што излегува на итали-
јански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/449 
17 јануари 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с.р. 

83. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со 
член 13 од Законот за внесувањето и растурањето 
на странски средства за масовно комуницирање и 
за странската информативна дејност во Ј,угослави-
ја („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER AIXGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето ве* 
Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeiin* 
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Zeitung", број 1 од 2 јануари 1979 година, што из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/767 
17 јануари 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

84. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", број 9 од 11 јануари 1979 година, што изле-
гува на германски јазик во Франхфурт, Сојузна Ре-
публика Германија. 

Бр. 650-1-22/771 
25 јануари 1979 година 

Белград 

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

85. 

Врз основа на член 17 став 6 од Законот за 
заштита на животните од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/76), во согласност со Сојузниот ко-
митет за сообраќај и врски, Сојузниот комитет за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВААТ СТАНИЦИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА ЗА 
НАТОВАР, ПРЕТОВАР И ИСТОВАР НА ПРАТКИ 

СО ЖИВОТНИ 

Член 1 
Железничките станици и поморските, речните 

Ћ воздухопловните пристаништа на кои се врши 
натовар, претовар и истовар на пратки со животни 
мораат да ги исполнуваат условите пропишани со 
овој правилник. 

Член 2 
Станиците и пристаништата од член 1 на овој 

ћравилник мораат да имаат постојани или подвиж-
ни рампи за натовар и истовар на животни, од-
носно контејнери ако натовар, односно истовар се 
врши со дигалки. 

Член 3 
Постојаните рампи се неподвижни и се градат 

фд цврст материјал. 

Постојаните рампи мораат да бидат така при-
годени што да може да се врши натовар на живот-
ни непосредно во железничка кола, односно ками-
он со еден или два пода (ката), односно истовар на 
животни од такви превозни средства. 

Член 4 
Подвижните рампи (мостови) се градат од 

цврст материјал што може да издржи тежина од 
најтешки животни што се натоваруваат, односно 
истоваруваат. 

Подвижните рампи мораат да бидат доволно 
долги (со благ наклон) и широки што да овозможу-
ваат лесно и непречено влегуваше на крупни ж и -
вотни во превозно средство, односно излегувања 
на такви животни од превозно средство. -

Подвижните рампи мораат да имаат на надол-
жните страни доволно висока заштитна ограда што 
оневозможува испаѓање на животните за време на 
преминувањето преку рампата, а на подот напре-
чни летви на погодни места што го олеснуваат? 
движењето на животните преку рампата. 

Член 5 . 
Контејнерите се градат од цврст материјал што 

може да ја издржи тежината на животните што се 
натоваруваат, односно истоваруваат. 

Контејнерите мораат да имаат на надолжните и 
напречните страни доволно висока и Цврста заш-
титна ограда што го спречува опаѓањето на живот-
ните за време на натоварот, односно истоварот. 
Ако се врши натовар или истовар на ситни живот-
ни, контејнерите мораат да бидат заштитени и од 
горната страна за да се спречи искокање на ж и -
вотните од контејнерите во движењето за време на 
натоварот или истоварот. 

Член 6 
Постојаните и подвижните рампи треба да се 

на погодно место за натовар и истовар на живот-
ните, и тоа: во железничките станици — во близи-
на на местото за натовар, а во пристаништата —на 
оперативната површина што обезбедува да не се 
крстосуваат патиштата на натоварот и истоварот 
на животните со патиштата на натоварот и истова-
рот на други стоки или на патиштата за движење 
на патниците. 

Член 7 
Станиците и пристаништата од член 1 на овој 

правилник мораат да имаат штали или заграден 
простор (обор) за привремено прифаќање на жи-
вотните пред натоварот, односно по истоварот. 

Шталите и оборите мораат да бидат заградени 
со ѕид или друг погоден материјал и мораат да 
имаат настрешник што ги штити животните од 
директното сончево светло и од атмосферски вр-
нежи. Во шталите мораат да бидат вградени, на 
погодно место, уреди за врзување на животните. 

Шталата, односно оборот на железничката ста-
ница мора да биде толку голем што тој да може да 
бере онолку ситни животни колку што бере еден 
железнички вагон со два пода. 7 

На железничките станици на кои е изградена 
постојана рампа од член 3 на овој правилник, таа 
мора да биде поврзана со шталата односно оборот. 
Подот на шталата, односно обоист мора да биде 
бетониран или обложен со бетонска глазура или 
направен од некој друг непропустлив материјал и 
снабден со сливник што е поминува со железна ре-
шетка низ која не можат да пропаднат нозете од 
животните. Од ист материјал мора да биде изгра-
ден и пристапот од оборот до железничкиот вагон 
(постојана рампа). 

Член 8 
Во близина на шталата или оборот односно 

рампата мора да се наоѓа чешма или бунар со во-
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да што ќе се користи за напојување на животните 
к за миење на шталата,^оборот и рампата. 

Член 9 
Во близина на шталата или оборот односно 

рампата мора да се наоѓа ѓубриште, канти или 
други направи за сместување на ѓубре и други от-
падоци од животинско потекло. 

' Ѓубриштe мора да. е изградено од непропус-
тлив материјал и мора да биде покриено 

Во станиците и пристаништата ве кои не е го-
лем обемот на натоварот, односно истоварот на жи-
вотни, ѓубре и други отпадоци од животинско по-

. текло можат да се затрупува ат на место определено 
за тоа. 

Член 10Рампите (постојани и по книжни), контејнерите, 
Оверите и шталите, прибор^те и опремата што слу-. 
жат за натовар, односно истовар на животни мораат 
да се одржуваат во чиста и исправна сото.ба. Шта-
лите и оборите мораат да се чистат и дезинфици-
раат по секое празнење, а рампите контејнерите и 
патиштата по кои се движеле животни — по секој 

'натовар односно истовар на животни. Чистење и де-
зинфекција се вршат со средствата и на начинот, 
пропишан со Правилникот за начинот на дезинфек-
ција на превозните средства со кои се превезуваат 
пратки на животни, животински производи, живо-
тински суровини и животински отпадоци („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 59/77). 

Член 11 
Со денот на влегувањето во егото на овој пра-

вилник престанува да важи Наредбата за условите 
што мораат да ги исполнуваат железничките ста-
ници. поморските луки. пристаништата на внатреш-
ната пловидба и воздухопловните пристаништа — 
за натовар, претовар и истовар на добиток („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 57/65). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

Денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 528/1 
22 јануари 1979 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
земјоделство, 

инж. Милован Зидар, с. р. 

86. 

Врз основа на член 15 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја 
^.Службен лист на СФРЈ", бр. 39/77) во врска со 
одредбата на редниот број 9 од одделот Статистика 
на шумарството на Програмата на статистичките 
истражувања од интерес за целата земја за 1979 
година, што е составен дел од Одлуката за утврду-
вање на Програмата на статистичките истражува-
ња ,од интерес за целата земја за 1979 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/79), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е ^ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ШУМСКИОТ ФОНД 

(ШУМ-11) ВО 1979 ГОДИНА 

1. Статистичко истражување Попис на шум-
скиот фонд (ШУМ-11) во 1979 година ќе се спрове-

де во периодот од 15 февруари до 15 мај 1979 го-
дина. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова реше-
ние ќе се прпсоберат податоци за шумскиот фонд, 
и тоа за: површината, дрвната маса и прирастот 
на дрвната мaca со основните квантитативни и 
квалитативни обележја што го карактеризираат 
(структура, ридови на дрвја, обликот на одгледува-
њето и старосната и дебелииската структура). 

Со истражувањето од точка 1 на ова оешение 
ќе се -присоберат и податоци за површината и дрв-
нава маса на сите плантажи и интезивни насади и 
со шума не обрасиато општествено земтиште со 
кое управуваат организациите на здружен труд на 
кои опхптествените шуми им се дадени на управу-
вање како и податоци за должината на постојаните 
сообраќајници во општествените шуми. 

- 3. Истражувањето од точка 1 на ова оешение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците 
што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, 
ве соработка со републичките и покраинските за-
води за статистика. 

4. Во спроведувањето на истражувањето од 
точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот за-
вод за статистика, републичките заводи за статис-
тика, покраинските заводи за статистика и ста-
тистичките органи односно организации во оп-
штините и градовите. 

5. Податоците присобрани со петражувањето 
од точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за 
статистички цели. 

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

Бр. 710-275/1 
17 јануари 1979 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
Ибрахими Латифиќ, с.р. 

$7. 

Врз' основа на член 12 'од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство (,.Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
на републиките и автономните покраини во рамките 
на Интересната заедница на Југославија склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛА-
НОВИТЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-
СТВО, ПЛАНОВИТЕ НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ 
НА ДЕВИЗИТЕ И ПЛАНОВИТЕ НА КРЕДИТНИТЕ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ЗА НАЧИНОТ 
И СРЕДСТВАТА ЗА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ ДО 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во согласност со Законот за основите на систе-

мот на општественото планирање и за општестве-
ниот план на Југославија, како и со основите на 
заедничката долгорочна политика на развојот, 
среднорочниот општествен план на Југославија к 
општествените планови на републиките и автоном-
ните покраини, учесниците на овој договор (во н** 
тамошниот текст: Договор) ги утврдуваат заеднич-
ките цели и елементи ма плановите на економските 

\ 
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односи со странство; плановите на приливот и од-
ливот на девизите и плановите на кредитните од-
носи со странство (во натамошниот текст: плановите 
што се од посебно значење за платниот биланс и 
девизниот биланс на Југославија и за единството 
на југословенскиот пазар), како и за начинот и 
средствата за остварување на тие планови. 

I. ЗАЕДНИЧКИ ЦЕЛИ ВО ПОЛИТИКАТА НА ЕКО-
НОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И ОПШТЕ-
СТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ОСНОВИ ВРЗ КОИ СЕ 

ЗАСНОВУВА ТАА 

Член 2 
Заедничките цели во политиката на екоггомски-

те односи со странство'се следните: 
1) остварување динамичен растеж на вкупната 

размена со странство кој се засновува врз јакнење 
на извозните можности на југословенското стопан-
ство при истовремено порешавачко усогласување на 
увозот со платнени ланските можности; 

2) ширење на постојните и развој на нови обли-
ци на производствените, трговските, финансиските 
и другите облици на меѓународната економска со-
работка; 

3) економски рамноправно вклучување во меѓу-
народната поделба на трудот и политика на нама-
лување на дефицитот во економската размена со 
странство; 

4) поусогласена и порационална регионална раз-
мена. со јакнење на уделот на земјите во развој во 
нашата надворешнотрговска размена; 

5) со самоуправно спогодување за организиран 
настап на меѓународниот финансиски пазар да се 
обезбеди кредитните односи со странство да се од-
виваат на начинот кој ќе придонесе кон натамош-
ното јакнење на кредитниот углед на југословен-
ското стопанство на светскиот финансиски пѕѓзар; 

6) одржување на степенот на задолженост во 
границите кои не ја загрозуваат екстерната ликвид-
ност на земјата; 

7) одржување на девизните резерви на нивото 
кое обезбедува износ на плаќање спрема странство 
утврден ЕО девизниот биланс на Југославија. 

Член 3 
Остварување на заедничките цели во политиката 

на економските односи со странство се засновува 
врз следните општествено" економски основи: 

1) дека односите со странство се составен дел 
на односите во општествената репродукција, засно-
вани врз самоуправувањето на работниците и врз 
здружуваното на трудот и средствата; 

2) дека основните организации на здружен 
труд се изворни носители на правата и обврските и 
основица на сите облици на здружување на трудот и 
средствата на општествената репродукција и во 
доменот на економските односи со странство; 

3) дека доходот врз основа на девизниот прилив 
е составен дел на доходот на организацијата на 
здружен труд; 

4) дека девизите, како средства во општествена 
сопственост, им припаѓаат на основните ,организа-
ции на здружен труд што учествувале во нивното 
остварување; 

5) дека основните и други организации на здру-
жен труд и нивните заедници, републиките и авто-
номните покраини заед.но со федерацијата го под-
несуваат. во рамките на правата и должностите 
утврдени со уставот, сојот дел на одговорноста за 
платниот и девизниот биланс на земјата и за по-
ложбата на Југославија во меѓународните економски 
односи; 

6) дека учеството во меѓународната поделба на 
трудот се засновува врз рамноправни односи и врз 

оптимално користење на природните извори, мате-
ријалните ресурси на земјата и домашниот труд и 
знаења. 

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА И КРИТЕРИУМИ ВО ИЗ-, 
РАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 4 
Сите носители на економските односи со стран-

ство при изработката на своите планови, во сите 
фази на планирањето (подготвувањето, донесуваш? 
и остварување) ќе се придржуваат кон следните 
основни начела: 

1) единственост на показателите кои се користат? 
во планирањето како според својата содржина (де-
финиции на показателите), така и според начинов 
на утврдувањето и изворите на податоците; 

2) едноставност на показателите, т.е. да бидат 
лесно применливи и сфатливи за широк круг на но-
сители на планирањето; 

3) сродност (агрегирање) на показателите која 
овозможува како синтетичка така и аналитичка, 
обработка на податоците; 

4) рационалност која овозможува сакана конциз-
ност или проширување на предложените ,показа-
тели; 

5) истовременост на планирањето кое обезбедува' 
истовремено донесување на плановите во предви-
дените рокови; 

6) континуелност на планирањето како потреба 
на носителите на планирањето за постојано анали-
зирање и усовршување на плановите и програмите 
на својот развој; 

7) перманентно меѓусебно објективно информи-
рање и усогласување како значителен фактор за, 
навремено подготвување и изработка на реални 
планови; 

8) стручна заснованост на анализите и прогно-
зите за остварување на т е к с т и т е планови и оцена 
за наредниот период. 

Член 5 
Носителите на економските односи со странство 

во рамките на републиката, односно автономната 
покраина при донесувањето на своите планови за 
економските односи со странство ќе се придржув-
аат кон критериумите од: 

1) среднорочниот општествен план на Југосла-
вија. општествените планови на републиките и ав-
тономните покраини и проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија; 

2) резолуциите за политиката на остварувањето 
на општествениот план на Југославија во годината 
за која се донесуваат плановите и резолуциите за 
полит-иката на остварувањето на општествениот 
план на републиките и автономните покраини во 
годината за која се донесуваат плановите; 

3) проекциите на усогласените материјални би-
ланси на организациите на здружен труд на стопан-
ството и стоковните биланси на надворешнотргов-
ската размена во годината за која се донесуваат 
плановите, кои појдуваат од можностите на извозот 
и рационалните потреби од увоз, утврдени во един-
ствената проекција на платниот биланс на Југосла-
вија, а со која. се утврдува, спроведува и обезбедува 
реализацијата на програмите за супституција на 
увозот; 

4) договорите на федерацијата, републиките и 
автономните покраини за насочување на дополни-
телните странски средства за остварување на дого-
ворената политика на развојот и нивна распределба 
врз републиките и автономните покраини; 

5) договорите на републиките и автономните по-
краини во федерацијата според одделни области од 
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посебно значење за реализација на договорената 
политика на вкупниот развој на земјата за кои е 
предвидено да се склучуваат такви договори; 

6) правата на увоз и одлив на девизи по основот 
На компензација поради забрана или ограничување 
на извозот, во смисла на член 22 од Законот за де-
визното работење (во натамошниот текст: Законот); 

7) самоуправните спогодби за елементите на ос-
новите на плановите што ги склучуваат членовите 
на заедниците во самоуправните интересни заедни-
ци за економски односи со странство на републики-
те и автономните покраини; 

8) самоуправната спогодба за поттикнување и 
унапредување на економските односи со странство; 

9) единствените критериуми за начинот и пос-
тапката за остварување на договорениот обем на 
увозот на стоки и услуги и одливот на девизи; 

10) плановите на развојот ,за средеорочен и 
долгорочен период на носителите на економските 
односи со странство; 

11) реализацијата на плановите на носителите на 
економските односи со странство во изминатиот 
период. 

III. СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 6 
Носителите на економските односи со странство 

ата донесуваат своите планови што се од посебно 
значење за платниот биланс и девизниот биланс на 
Југославија и за единството на југословенскиот па-
зар, а кои мораат да содржат материјални, односно 
физички токови на размената со странство, и фи-
нансиски и девизни токови на таа размена, и тоа: 

1) план на извозот и^ увозот на стоки (според 
економската намена) и услуги, како и друг нестоко-
вен промет (имајќи ја предвид посебно долгорочната 
ориентација кон извоз и супституција на увозот); 

2) план на приливот и одливот на девизи; 
3) план на кредитните односи со странство; 
4) валутарна насоченост на приливот и одливот 

на девизи; 
5) регионална насоченост на економските односи 

00 странство; 
6) заеднички вложувања; 
7) долгорочна производствена соработка со до-

машни и странски партнери. 

Член 7 
Плановите на економските односи со странство 

содржат планиран физички обем на извозот и уво-
зот на стоки и услуги на носителите на планирање-
то, при што треба посебно да се прикаже извозот и 
увозот на стоки и услуги остварен по основот на 
самоуправните спогодби (спорд член 67 на Законот). 

Ако во времето на донесувањето на плановите 
не се склучени самоуправните спогодби од став 1 на 
овој член, во плановите треба да се внесат и ефек-
тите на извозот и увозот за кои може реално да се 
очекува дека ќе бидат реализирани^преку склучу-
вање на тие спогодби во годината за која се доне-
сува планот. Вакапланираните ефекти, треба, по 
склучувањето на самоуправните спогодби, соодветно 
да се ревидираат и да се дополнат за да се извршат 
соодветни измени и во процесот на усогласувањето, 

Член 8 
Плановите на приливот и одливот на девизите 

содржат^девизен прилив и одлив планиран по осно-
вот на извозот и увозот на стоки и услуги (вклучу-
вајќи ги и правата и обврските според самоуправ-
ните спогодби од член 67 на Законот). 

Плановите на приливот и одливот на девизи ги 
опфаќаат и динарите што организациите на здру-
жен труд ќе ги остварат со давање определени ус-
луги, односно со продажба на определени стоки на 
странски лица во земјата и во странство, а кои 
имаат третман на девизи (чл. 78 и 127 на Законот), 
плаќањата и приливот по основот на камати, девиз-
ниот прилив и одлив по основот на користење и 
давање кредити и по основот на наплата и плаќање 
на главница во врска со порано дадените и корис-
тените кредити. Овие планови го опфаќаат и пра-
вото на увоз и одлив на девизи по основот на ком-
пензација поради забрана или ограничување на 
извозот во смисла на член 22 на Законот. 

Член 9 
Плановите на кредитните односи со странство ги 

содржат планираните износи на странските кредити 
и заеми вкупно и по основните видови на користе-
њето — финансиски, комерцијални и стоковни, по 
региони, меѓународни финансиски организации и 
одделни земји — и тоа за користење и отплата на 
стасаните кредити, како и планираните износи на 
девизното кредитирање на странство според видо-
вите, намените и роковите за отплата на кредитите. 

Член 10 
Носителите на планирањето во изработката и 

донесувањето на плановите мораат да водат сметка 
во искажувањето на одделни ставки да не го иска-
жуваат делот што е веќе опфатен во плановите на 
другите организации. 

Пред изработката на плановите за наредниот 
период носителите на планирањето аналитички ја 
обработуваат реализацијата на плановите во прет-
ходниот период во врска со проблематиката на пла-
нираниот обем на размената со странство, курсот на 
денарот, стимул аци јата на извозат, царините, ком-
пензациите поради забрана или ограничување на 
извозот, односот на домашните и странските цени, 
склучување на извозно-увозни работи и сл. 

Член 11 
Заради еднообразна изработка, и придржувајќи 

се кон принципот на рационалност и сводност (атре-
тирање) на плановите, сите носители на планира-
њето ќе ги искажуваат своите планови според след-
ната шема, која е заснована врз шемата утврдена 
со Одлуката за методологијата и критериумите за 
утврдување и методологијата за следење на оства-
рувањето на платнобилансните и девизнобилансии-
те позиции на републиките и автономните покраини 
во Единствената проекција на платниот и девизниот 
биланс на Југославија за 1979 и 1980 година: 

А. ПЛАН НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

I. Извоз на стоки и услуги 
(вклучувајќи го извозот 
на кредит и според само -
управните спогодби од 
член 67 на Законот) 

1. Извоз на стоки 
2. Нестоковни приходи 
2.1. туризам 

К л и р и н ш к о т о подрач је го сочинуваат следните з е м ј и : 
СССР, ЧССР, Н Д Р и Албанија . 
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2.2. транспорт 
2.3. инвестициони работи 

во странство 
2.4 друго2) 

Вкупно (1 2) 

И. Увоз на стоки и услуги 

1. Увоз на стоки (вклучу-
вајќи и стоки на кре-
дит) 

1.1. репродукциони мате-
ријали 

1.2. опрема 
1.3. широка потрошувачка 
2. Нестоковни расходи 

2.1. транспорт 
2.2. инвестициони работи 

во странство 
2.3. друго2) 

Вкупно (1 4- 2) 
Разлика (I—II) 

Во вкупниот извоз на стоки и услуги посебно 
да се искаже извозот според самоуправните спо-
годби од член 67 на Законот. 

Во вкупниот извоз и увоз на стоки треба по-
себно да се искаже извозот и увозот на стоки по 
основот на заеднички вложувања и долгорочна 
производствена кооперација во странство. 

Б. ПЛАН НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА ДЕ-
ВИЗИ 

I Девизен прилив и динар-
ски кој се признава како 
девизен (вклучувајќи и 
според самоуправните спо-
годби од член 67 на Зако-
нот) 

1. Девизни наплати по 
извозот на стоки 

2. Нестоковен девизен 
прилив 

2.1. девизен прилив од ту-
ризмот 

2.1.1. девизен прилив за 
продолжени услуги 
на странски лица 

2.1.2. динарски наплати 
кои се признаваат 
како девизен прилив 

2.2. девизен прилив од 
транспортни услуги 

2.2.1. девизен прилив за 
продолжени услуги 
на странски лица 

Оваа позиција ги о п ф а ќ а сите други видови услуги, и 
тоа: осигурување, и реосигурување, застапнички прови-
зи и : саеми и и з л о ж б и ; лиценци, патенти, проекти и 
елаборати; провизии и трошоци пех б а н к а р с к и работи; 
патувања за стопански цели; трошоци за и з д р ж у в а њ е 
на претставништвата на нашите претпри јати ја во стран-
ство; други трошоци по извозот и увозот на стоки; по-
морски агенции; квалитативна и квантитативна контрола 
н а стоките; шпедитерски услуги; бродоспас и др. 

2.2.2. динарски наплати 
кои се признаваат 
како девизен прилив 

2.3. девизен прилив од ин-
вестициони работи во 
странство 

2.4. друг девизен прилив 
според нестоковен ос-
нов 

3. Приходи во корист на 
физички и граѓански 
правни лица 

3.1. девизни дознаки и 
ефективи кои се по-
лагаат иа сметките на 
граѓани и граѓански 
правни лица 

3.2. девизни дознаки ис-
платени во динари 

4. Наплатени . камати во 
врска со дадени креди-

. ти на странски лица 
5. Компензација од член 

22 на Законот 
Вкупно девизен прилив 
(1 ДО 5) 

6. Наплати на име глав-
нини во врска по даде-
ни кредити на стран-
ски лица 

7. Ефективно користење 
на вкупните странски 
кредити во текот на го-
дината 
Вкупен девизен прилив 
(1 до 7) 

II. Девизен одлив 

1. 'Девизни плаќања по 
увозот на стоки: 

а) увоз на стоки за го-
товински плаќања 

б) увоз на стоки на 
кред,ит 

1.1. репродукциони мате-
ријали: 
а) увоз на стоки на го-

товински плаќања 
б) увоз на стоки на 

кредит 
1.2. Опрема: 

а) увоз на стоки за го-
товински плаќања 

б) увоз на стоки на 
кредит 

1.3. Широка потрошу-
вачка 

2. Нестоковен девизен 
одлив 

2.1. девизен одлив по ос-
нов на транспортни 
услуги 

2.2. девизен одлив по ос-
нов на инвестициони 
работи 

2.3. друг девизен одлив по 
нестоковен основ 

3. Одлив по основ на по-
дигната ефектива од 
девизните сметки на 
граѓаните 

4. Платени камати во 
врска со користените 
странски кредити 
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5. Компензација од член 
22 на Законот 
Вкупно девизен одлив 
(1 до 5) 

6. Платени отплати на 
главница во врска со 
порано користени 
странски кредити 

7. Продажба на стоки на 
кредит и дадени фи-
нансиски кредити на 
странство 
Вкупно девизен одлив 
(1 ДО 7) 

В. ПЛАН НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАН-
СТВО 

о Валутарна насоченост 

(5 Конвер- К л и р и н ш к о 
^ тибилно п л а ќ а ш е 
д п л а ќ а њ е 

I. Странски заеми и кре-
дити 

1. Склучени кредити во 
странство и динамика 
на користењето по го-
дини 

1.1. за опрема 
1.2. за репродукција 
1.3. финансиски 
2. Користење на заеми и 

кредити во планската 
година 

2.1. за увоз на опрема 
2.1.1. стоковни 
2.1.2. финансиски 
2.1.3. комерцијални 
2.2. за увоз на суровини и 

репродукциони мате-
ријали 

2.2.1. стоковни 
2.2.2. финансиски 
2.2.3. комерцијални 
2.3. друго (изведување ра-

боти во странство, ус-
луги и сл.) 

2.3.1. стоковни 
2.3.2. финансиски 
2.3.3. комерцијални 
3. Отплати по стасани 

кредити 
3.1. отплата на главница 
3.2. отплата на камата 
4. Состојба на долгот на 

почетокот и на крајот 
на планската година и 
динамика на неговата 
отплата по години 
(главница и камати) 

Носителите на економските односи со странство 
во овие планови треба посебно да ја искажат висо-
чината на користените заеми и кредити добиени од 
меѓународни финансиски организации и одделни 
земји со назначување на давателот на кредитот. 

II. Кредити одобрени на 
странство 

1. Одобрени кредити на 
странство и динамика 
на давањето по години 

1.1. стоковни 
1.2. финансиски 
2. Дадени кредити на 

странство во планската 
година 

2.1. стоковни 
2.2. финансиски 
3. Наплати по дадените 

кредити 
4. Состојба на побарува-

њето по кредитите и 
заемите дадени на 
странство на почетокот 
и на крајот на план-
ската година и рокови 
на неговата наплата по 
години (главница и 
камати) 

. Член 12 
Шемата од член 11 претставува минимум заед-

нички показатели според кои сите носители на 
планирањето во областа на економските односи со 
странство ги изработуваат и донесуваат своите пла-
нови. 

Во аналитичко-планските документи на носи-
телите на планирањето квантитативните показатели 
се искажуваат и во натурален израз. 

Член 13 
Носителите на економските односи со странство, 

во текот на изработката и донесувањето, своите 
планови ќе ги искажат вредносно во динари според 
курсот по кој пресметката ја врши статистиката на 
надворешната трговија. 

IV. ДОНЕСУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛА-
НОВИТЕ 

Член 14 
Плановите на економските односи со странство 

на основните и другите организации на здружен 
труд претставуваат основа на планирањето на сите 
нивоа. 

Плановите се донесуваат на крајот на секоја 
година за наредната година. 

На крајот на секоја година се утврдува извршу-
вањето на плановите и се врши анализа на тоа из-
вршување. Заради подобро анализирање на извршу-
вњето, носителите на планирањето своите основни 
годишни плански задачи, утврдени во сопствените 
плански документи, ќе ги разработуваат најмалку 
на тримесечна и ќе вршат тримесечни анализи. 

Член 15 
Носителите на планирањето се должни да ги 

изработуваат и донесуваат, според истите елементи 
како и годишните планови, плановите на економ-
ските односи со странство за среднорОчен и долго-
рочен период. 

Член 16 
Со самоуправната спогодба за елементите на 

основите на плановите во републиката, односно ав-
тономната покраина членките на самоуправните 
интересни заедници ги утврдуваат меѓусебните пра-
ва и обврски во панирањето на економските односи 
со странство и ги усогласуваат овие планови во заед-
ницата и со планот на економските односи со стран-
ство со републиката, односно автономната покраина. 
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Со спогодбата од став 1 на овој член ќе се утвр-
ди начинот на навременото известување на носите-
лите на планирањето за текот на усогласувањето 
на плановите. 

Член 17 
Во Интересната заедница на Југославија за 

еконо.мски односи со странство самоуправните инте-
ресни заедници на републиките и автономните по-
краини ги усогласуваат ставовите во постапката за 
подготвување на плановите на економските односи 
со странство на републиките и автономните покра-
ини и учествуваат ео подготвувањето на проекција-
та на платниот - биланс на Југославија. 

Член 18 
Договорот претставува основа за склучување 

самоуправна спогодба во републиките, односно ав-
тономните покраини за елементите на основите на 
плановите, кон кој организациите на здружен труд, 
како носители на планирањето се должни да се 
придржуваат при изработката и донесувањето на 
своите планови. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 19 
Сите носители на планирањето се должни ре-

довно да го следат, анализираат и оценуваат оства-
рувањето на своите планови и извршувањето на 
обврските од самоуправните спогодби, да ги согле-
дуваат можностите за остварување на плановите 
во наредниот период и да обезбедуваат меѓусебно 
информирање за остварување на плановите. За таа 
цел се донесуваат програми за остварување на пла-
новите кои содржат особено: неопходни мерки и 
акции за остварување на обврските што произлегу-
ваат од плановите и склучените самоуправни спо-
годби. 

Програмата на мерките и акциите од став 1 на 
овој член задолжително содржи: краток опис на 
задачите — мерки; носителите на работата; рамки 
и начин на соработка врз подготвувањето на мер-
ките. односно вршењето на задачите, како и дина-
мика и рокови за извршувањето на работата. 

Член 20 
Ако во текот на остварувањето на плановите на 

носителите на планирањето дојде до суштествени от-
стапувања од утврдените заеднички интереси, цели 
и задачи и со тоа биде доведено во прашање извр-
шувањето на обврските спрема другите носители на 
планирањето преземени со самоуправните спогодби 
и договори за основите на нивните или заедничките 
планови или настапат околности кои бараат пре-
земање посебни мерки за остварување на планови-
те, таквите мерки ќе се предвидат ЕО самоуправните 
спогодби во рамките на самоуправните интересни 
заедници на републиките и автономните покраини. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
Секој учесник на договорот може да даде ини-

цијатива за повторно разгледување на прашањата 
кои се предмет на Договорот, како и за негова из-
мена и дополнение. 

Член 22 
Договорот се смета дека е склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на самоуправ-
ните интересни заедници за економски односи со 
странство на републиките и автономните покраини 
во рамките на Интересната заедница на Југосла-
вија за ед^номски односи со странство, а влегува 

во сила кога ќе го потврди Собранието на Интерес-
ната заедница на Југославија. 

Член 23 
Договорот ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

22 декември 1978 година 
Белград 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски одно-
си со странство на СР Босна 

и Херцеговина, 
Менсур Смајловиќ, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски одно-
си со странство на СР Хр-

ватска, 
Ј у р е Размилиќ , с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски одно-
си со странство на СР Сло-

венија , 
Антон Слаперник, с. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за економски одно-
си со странство на САП Ко-

сово, 
Нешет ж у б и , с. р. 

За Самоуправната инте-
ресна заедница за еко-
номски односи со стран-

ство на СР Црна Гора, 
Томаш Павличиќ, с. р. 

За Самоуправната инте-
ресна заедница за еко-
номски односи со стран-
ство на СР Македонија , 

Морис Шами, с. р. 
За Самоуправната инте-
ресна заедница за еко-
номски односи со стран-
ство на СР Србија (без 

автономните покраини), 
Сретен Цековиќ , с. р. 

За Самоуправната инте-. 
ресна заедница за еко-
номски односи со стран-
ство на САП Војводина, 

Здравко Мутни, с. р. 

За Интересната заедница на Ј у г о с л а в и ј а 
за економски односи со странство, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

88. 

Заради заедничко учество во утврдувањето и 
спроведувањето на единствената политика, усогла-
сувањето на развојот и остварување на меѓурепуб-
личката и покраинската соработка во областа на 
предучилишното и основното образование и воспи-
тување, а врз основа на член 56 став 2 од Уставот 
на СФРЈ, и чл. 586 и 593 од Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), овласте-
ните органи на Сојузот на самоуправните интерес-
ни заедници за основно образование и воспитување 
на СР Босна и Херцеговина, на Републичката са-
моуправна интересна заедница за основно образо-
вание и воспитување на СР Црна Гора, на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за одгој 
и основно образование на СР Хрватска, на Покра-
инската самоуправна интересна заедница за обра-
зование и воспитување на САП Косово, на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основ-
но образование на СР Македонија, на Изображевал-
ка скупност на Словенија, на Републичката заед-
ница за основно образование на СР Србија и на 
Самоуправната интересна заедница за општо обра-
зование на Војводина (во натамошниот текст: ре-
публичките и покраинските заедници, односно соју-
зи), склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ПО-
КРАИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОДНОСНО СОЈУЗИ ВО 
СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗА-
ЕДНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТУ ВАН? Е НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат 

целите и задачите, органите, начинот на соработ-
ката и другите самоуправни односи на републич-
ките и покраинските заедници, односно сојузи здру-
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жени во Сојузот на самоуправните интересни заед-
ници за основно образование и воспитување на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
(во натамошниот текст: Сојузот на заедниците на 
Југославија). 

Член 2 
Седиштето на Сојузот на заедниците на Југос-

лавија се менува секои шест месеци, сметајќи од 
првата (конституирачка) седница на собранието на 
Сојузот на заедниците на Југославија и се наоѓа 
во седиштето на социјалистичката република од-
носно социјалистичката автономна покраина спо-
ред редоследот на учесниците во преамбулата на 
самоуправната спогодба. 

Член 3 
Сојузот на заедниците на Југословен го прет-

ставува претседателот на соб?занието нз републи-
чката или покраинската заедница на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на Сојузот на заедниците на 
Југославија. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 4 
Целите и задачите на Сојузот на заедниците на 

Југославија се: 
1) остварување на соработката помеѓу репуб-

личките и покраинските заедници, односно сојузи 
на развивање на самоуправно интересно органт!зи-
рање во областа на основното образование и вос-
питување и на -остварување на уставниот прин-
цип за слободна размена на трудот во основното 
образование и воспитување; 

2) обезбедување размена на искуства ЕО оства-
рувањето на делегатскиот систем во областа на ос-
новното образование и воспитување и соработка со 
соодветните органи и организации заради натамош-
но унапредување на непосредното одлучување; 

3) организирање размена на мислења и искус-
тва заради изедначување на условите за стекнува-
ње и распоредување на доходот и распределба на 
личните доходи според трудот и врз основа на ре-
зултатите на трудот во областа на. основното об-
разование и воспитување; 

4) развивање соработка со надлежните органи 
на федерацијата, републиките и автономните по-
краини, општествено-политичките заедници, орга-
ните и организациите и стручните институции во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија; 

5) договарање за содржината и интензитетот 
на преобразување на воспитувањето и образованието 
зависно од остварувањето на општеетвено-економ-
ските промени во здружениот труд и во системот 
на општествено-политичките односи, како и во ма-
теријалното развивање и јакнење на основното 
школство (слободна размена на трудот, цена на 
образованието, педагошки стандарди, материјален 
статус на работниците вработени во работните ор-
ганизации за предучилишно и основно образование 
и воспитување итн.); 

6) договарање за методологијата на планирање-
то и следењето на реализацијата на плановите ка-
ко основна претпоставка за слободна размена на 
трудот; 

7) развивање на соработка и поведување на оп-
штествено договарање и самоуправно спогодување 
во врска со изедначување на наставните планови и 
програми и заедничко издавање на учебници, по-
себно на јазиците на народностите; 

8) договарање за единствен информационо-до-
кументационен систем во областа на основното об-
разование и воспитување; 

9) развивање на меѓурепубличка и покраинска 
соработка на планот на основното образование на 
возрасни и на основното образование на работници 
и деца од наши работници привремено вработени 
во странство; 

10) размена на искуства во врска со школува-
њето на деца попречени во психофизичкиот развој; 

11) договарање за соработка со други заедници 
и сојузи во федерацијата, републиките и автоном-
ните покраини; 

12) договарање за користење на меѓународната 
педагошка наука и практика во развивањето на 
меѓународната размена и соработката врз планот на 
основното воспитување и образование, особено со 
неврзаните земји и со земјите во развој; 

13) договарање за натамошните патишта на со-
цијалистичкото самоуправно преобразување на ос-
новното образование и воспитување врз основите на 
марксизмот, придобивките на нашата револуција, 
современата социјалистичка самоуправна практика, 
братството, единството, рамноправноста и соција-
листичкото заедништво на сите наши народи и 
народности, југословенскиот патриотизам и проле-
терскиот интернационализам; 

14) развивање на дејноста врз подготвување на 
млади генерации за општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита; 

15) вршење и други работи и задачи од заедни-
чки интерес за учесниците на Спогодбата врз осно-
вите на уставите, законите, општествените договори 
и оваа самоуправна спогодба. 

III. ОРГАНИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА! 

ЈУГОСЛАВИЈА 

а) Собрание на Сојузот на заедниците на Југославија 

Член 5 
Самоуправен орган на Сојузот на заедниците 

на Југославија е Собранието. 
Собранието на Сојузот на заедниците на Југос-

лавија го сочинуваат делегациите на собранијата 
на републичките и покраинските заедници, односно 
сојузи за основно образование и воспитување. 

Во Собранието на Сојузот на заедниците на Ју-
гославија секоја републичка и шжраинска заедни-
ца, односно сојуз за основно образование и воспи-
тување делегира делегација од 3 до 5 делегати, на 
начинот и според постапката што се утврдени со 
самоуправните општи акти на учесниците на Спо-
годбата. 

Член 6 
Верификување на мандатите се врши врз ос-

нова на уверенија што на членовите на делегации-
те им ги издаваат собранијата на републичките, од-̂  
носно покраинските заедници, односно сојузи. 

Член 7 
Собранието на Сојузот на заедниците на Југо-

славија работи во седници. 
Работата на Собранието на Сојузот на заедни-

ците на Југославија се засновува врз принципот 
на усогласеност на ставовите на делегациите. 

Ставовите и договорите постигнати во Собра-
нието на Сојузот на заедниците на Југославија слу-
жат како препораки за донесување одлуки во со-
бранијата на републичките и покраинските заед-
ници, односно сојузи,. 
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Член 8 
Седниците на Собранието на Сојузот на заед-

ниците на Југославија се одржуваат според про-
грамата на работата на Собранието или врз основа 
на договорите на делегациите, а најмалку еднан! 
во шест месеци. 

Член 9 
Седницата на Собранието на Сојузот на заед-

ниците на Југос л ОБИ ја ја свикува и со нејзината ра-
бота раководи претседателот на собранието на ре-

ј публичката или покраинската заедница односно со-
јуз на чие подрачје се наоѓа седиштето на Сојузот 

ј на заедниците на Југославија. 

Член 10 
На седници на Собранието на Сојузот на заед-

ниците на Југославија се повикуваат претставници 
на општествено-политичките заедници и организа-
ции на федерацијата и републиката, односно авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на Сојузот на заедниците на Југославија. 

Член 11 
Собранието работи на остварување на целите и 

задачите на Сојузот на заедниците на Југославија, 
донесува годишна програма за работата, основа 
комисии и други работни тела, донесува деловник 
за својата работа и врши други работи и задачи од 
заеднички интерес за учесниците на Спогодбата. 

б) Стручен колегиум на Сојузот на заедниците на 
Југославија 

Член 12 
За подготвување па седниците на Собранието и 

за вршење на други стручни работи на Сојузот на за-
едниците на Југославија се формира Стручен ко-
легиум. 

Стручниот колегиум го сочинуваат секретари-
те на републичките и покраинските заедници, од-
носно сојузи за основно образование и воспитување. 

Член 13 
Со работата на Стручниот колегиум раководи се-

кретарот на републичката, односно покраинската 
заедница, односно сојуз на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на Сојузот на заедниците на Југос-
лавија. 

в) Комисии и други работни тела 

Член 14 
За извршување на посебни работи и задачи 

Собранието на Сојузот на заедниците на Југосла-
вија може да формира комисии и други работни 
тела. 

Составот, начинот на изборот и задачите на 
работните тела се утврдуваат со одлуката за нив-
ното основање. 

IV. СОРАБОТКА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЈУГОСЛАВИЈА СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 15 
Сојузот на заедниците на Југославија соработу-

ва со општествено-политичките организации на 
ниво на федерацијата заради усогласување на ста-
вовите и спроведување на политиката во областа 
на основното образование и воспитување. 

V. АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИ РАБОТИ НА 
СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 16 
Административно-стручните работи на Сојузот 

на заедниците на Југославија за определен времен-
ски период ги вршат работниците на работната за-
едница што врши работи за републичката односно 
покраинската заедница, односно сојуз на чие по-
драчје е седиштето на Сојузот на заедниците на 
Југославија. 

Член 17 
Секоја републичка и покраинска заедница, од-

носно сојуз за основно образование и воспитување 
ги поднесува трошоците за учествување на своите 
делегации во работата на Собранието на Сојузот на 
заедниците па Југославија и на неговите органи. 

Трошоците на одржувањето на седниците на 
Собранието на Сојузот на заедниците на Југосла-
вија и на неговите органи ги поднесува републич^ 
ката, односно покраинската заедница што е дома-
ќин на заседанието. 

Другите трошоци, што ќе настанат со заеднич-
ката работа на републичките и покраинските заед-
ници односно сојузи за основно образование и вос-
питување ги поднесуваат учесниците на Спогодбата 
договорно. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Собранието на Сојузот на заедниците на Југос-

лавија ќе се конституира најдоцна до 31 декември 
1978 година. 

Член 19 
Собранието на Сојузот на заедниците на Југос-

лавија ќе донесе деловник и годишна програма за 
работата на првата (конституирачка) седница. 

Член 20 
Оваа самоуправна спогодба се смета како 

склучена кога во идентичен текст ќе ја усвојат со-
бранијата на републичките и покраинските заедни-
ци, односно сојузи за основно образование и вос-
питување и на основачката седница на Собранието 
на Сојузот на заедниците на Југославија ќе ја пот-
пишат нивните овластени претставници. 

Член 21 
Оваа самоуправна спогодба ќе се објави во 

„Службен лист на СФРЈ". 

21 декември 1978 година 
Сараево 

За Сојузот на СИЗ за основно 
образование и воспитување на 

СР Босна и Херцеговина 
претседател на Собранието, 
Мирослав Крехиќ, с.р. 
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За Републичката СИЗ за основно 
образование и воспитување на 

СР Црна Гора 
претседател на Собранието, 

Бранко Дубак, с. р. 

За Републичката СИЗ за одгој и 
основно образование на 

СР Хрватска 
претседател на Собранието, 

Андрија Боли, с. р. 

За Покраинската СИЗ за образо-
вание и воспитување на 

САП Косово 
претседател на Собранието, 

Али Укмата, с. р. 

За Републичката СИЗ за ОСНОВЕГО 
образование на 

СР Македонија 
претседател на Собранието, 

Марија Закоска, с. р. 

За Изобразевадна скупиост на 
СР Словенија 

за претседателот на Собранието, 
Ана Годник, с. р. 

За Републичката заедница за ос-
новно образование и воспитување 

на СР Србија 
претседател на Собранието, 
Александар Ѓокиќ, с. р. 

За СИЗ за општо образование на 
Војводина 

претседател на Собранието, 
Александар Радуловиќ, с, р. 

89. 

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

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

ЛИИ ЗА МЛЕКО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 16 јуни 1978 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за фолии за млеко, со тоа што 
производителските . организации на здружен труд 
да можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени. при постојните услови на продажбата, до 7%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр, 3639 од 24 јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: „Панони-
ја" — Суботица, „Полипласт" — Шибеник", 
„Меѓумурјеплет" — Чаковец и „Вутекс" -

Оџак. 
Претставници на купувачие-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

90. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на про-
изводителот и претставниците на потрошувачите' 
склучуваат 

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

ЦИУМ КАРБИД 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 мај 1978 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за калциум карбид. со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да може да ги зголеми: своите затечени продажни 
цепи. при постојните услови на продажбата, до 9 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2730 од 24 јануари 
1979 година. 

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

Претставник на производителот: „Товарна Ду-
шика" — Руше. 
Претставници на купувачите-потопшувачи: 2 
купувачи'потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

91. 

Врз основа на член 22 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите1 

склучуваат 

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

КНУВАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 септември 1978 
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година склучи!а и потпишаа Спогодба за промена 
ка затечените цени за омекнувач!*, со тоа што про-
изводителските организации на здружен труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
пени ПРИ постојните услови на продажбата така 
што на.чвисоките ѓфодажни цени да изнесуваат, и 
тоа за 

1) Ј У Р И но л — 74 16.50 дин/kg 
2) ишта пол ON 16.50 дип/kg 

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

3 На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 5062 од 24 јануари 
1979 година. 

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

Претставници на производителите: ,.Југовинил" 
— Каштел Суќурац и ,.Иплас" — Копер. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

92. 

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

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

САНИТАРНИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 септември 1978 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за леани санитарни и емајлирани 
производи, со тоа што производителските организа-
ции на здружен труд да можат да ги зголемат свои-
те затечени продажни цени, при постојните услови 
на продажбата, до 11%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 5030 од 26 јануари 
1979 година. 

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

Претставници, на производителите: СОУР Осјеч-
ка љеваоница железа и творница стро ј ева. РО 
творница љеваних када ,.Вријест" — Осиек и 
„Гуна" индустриски комбинат — Гуча. 
Претставници на купувачите" потрошувачи: 32 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за Царинската 
тарифа, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78. се потерале долунаведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

1. Во Глава 29 — Органски хемиски производи 
— во тап. број 29.45/1 наместо зборот: „Кетони" 
треба да стои зборот: „Кетени". 

2. Во Глава 34 — Сапуни; органски површин-
ски активни материи; средства за перење, препара-
ти за подмачкување: вештачки восоци: подготвени 
восоци: препарати за мазнење и чистење; свеќи и 
слични производи; пасти за моделирање и „забар-
ски восоци" — во Забелешката — во точка 4 под 3) 
наместо зборовите: ,,на восоци" треба да стојат збо-
ровите: ,.со восок лива". 

3. Во Глава 37 - Производи за фотографски и 
кинематографски цели — во тар. број 37 05/2а-1 по 
зборот: „научен" треба да стојат зборовите: „и 
стручен". 

4. Во Глава 42 — Производи од кожа; седлар-
ски и сарачки производи; предмети за патување; 
рачни торби и слични контејнери; производи ОД 
животински црева (освен катгут) - во Забелешка-
та - во точка 1 под 10) на,место зборот: „(бланко)" 
треба да стои зборот: 5(ђ1апкѕ)". 

5. Во Глава 56 — Синтетички и вештачки влак-
на (сечени) - во тар. број 56 05/1 по зборот: 
веќе" треба да стои зборот: ,,сечени". 

6 Во Оддел XVII - Возила, воздухоплови и 
кивни делови: пловила и придружна транспортна 
опрема — во Забелешката — во точка 2 под 2) на-
место зборот' „забелешката" треба да стои зборот: 
„забелешките". 

7. Во Глава 87^ - Возила и нивни делови, ос-
вен железнички и трамвајски шински возила — во 
тар. број 87.07/1 наместо зборот: „подвижни" треба 
да стои зборот: „движени". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ, Белград, 22 јануари 1979 година. " 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за служба-
та во вооружените сили (Пречистен текст) објавен 
во -,Службен лист на СФРЈ" бр. 32/78, се потерале 
долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕ-
I НИТЕ СИЛИ 

(Пречистен текст) 

1. Во член 181 наместо бројот: „167" треба да 
стои бројот: „168". 

2. Во член 452 став 2. во третиот и четвртиот 
ред, наместо зборовите: „од дежурство" треба да 
стојат зборовите: ,,од должноста". 

З: Во член 516, во првиот ред, наместо зборови-
те: ,.509 и 513" треба да стојат зборовите: .,512 и 
515". 

Од Секретаријатот за законодавство на Собра-
нието на СФРЈ. Белград, 25 јануари 1979 година. 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МО-
ЗАМБИК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОЗАМ-

БИК 

I 

Се отповикува 

Гаврило Вучиниќ, од должноста на извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Мозамбик. 

II 
Се назначува 

Жељко Јеглич. советник на сојузниот секретар 
за надворешни работи за извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Народна Република Мо-
замбик. III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

бр. 1 
5 јануари 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА 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 уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊА ПОМОШНИК - СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помошник-сојузен секретар за информации 

се назначува Мирко Мариновиќ, досегашен помош-
ник-сојузен секретар за информации. 

Е. п. бр. 27 
16 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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 уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За помошник-сојузен секретар за информации 
се назначува Анте Чудина, досегашен помошник-
-сојузен секретар за информации. 

Е. п. бр. 28 
16 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. 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 уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр, 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ 

За советник на сојузниот секретар за информа-
ции се назначува Љубомир Кнежевиќ, раковод,ител 
на групата за анализа на домашните средства за ин-
формирање во Сојузниот секретаријат за информа-
ции. 

Е. п. бр. 29 
16 јануари 1979 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Куленовић Хусеина Есад, Мандрапа Јована 
Вељко, Машиновић Ибрахима Мехмедалија, Мило-
вановић Витомира Верољуб; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Дакић Тодора Петар, Миловановић-Бошњак 
Душана Илинка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Булатовиќ Вукосава Светозар, Брак Петра 
Божо, Голубовић Тривка Драго, Јелечановић Мус-
тафе Фуад, Марић Јозе Андрија, Маркић Стјепана 
Војислав, Митровић Митра Драгољуб, Омукић 
Мухарема Смајо, Пећанац Симе Никола, Поповић 
Радована Анђелко, Родић Миле Мирко, Родић-Јо-
вичић Стеве Роса, Симић Симеуна Љубомир, Тур-
чинхоџић Атифа Елмаз; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Стругар Станка Стево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрић-Овадиа Елијаса Перл а, Божић Душана 
Мирослав, Цицовић Ристе Иедељко, Чеј ван Хивзе 
Емин, Ћоровић Момчила Зоран, Диздар Мехмед-
алије Бекир, Фаџан Асима Енвер, Фрцић Суље 
Идриз., Галић Васе Мирко, Гозић Бахте Омер, Хус-
кић Ибре Ајка, Јанчић Илије Мирослав, Јанковиќ 
Јована Перо. Јовичиђ Славка Велинка, Каравдић 
Авде Златан, Марковић Душана Миља, Михајловић 
Јована Небојша, Нунић Мехмеда Мустафа, Нерван 
Тонка Ватрослав, Ракић-Павлић Лазара Вера, Са-
р а ч е в и ќ Хали л а Абдулах, Сазановић-Ђукић Три-
буна Милица, Смаиловић Реџе Авдо, Сврдлин Томе 
Ђуро, Шкарица Гргура Дубравка, Шурбат Илије 
д-р Гојко, Шурбат Илије д-р Ранко, Топић Тодора 
Милош, Велагић Мехмеда Ибрахим; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антић Спасоја Алекса, Бањалучкић Хусеина 
Решид, Б лагој евић Милана Раде, Бркић Стеве 
Мане, Букваревић Ахмеда Фарук, Бушатлић Идри-
за Теуфик, Целец-Ловрић Стефана Лој зика, Цуцић 
Рајка Слободан, ЦвијановИћ Јанка Божица, Чичић 
Марка Јурко, Чолић Вошка Чедомир, Чолић Бе-
ћира Дерво, Ћишић Му хаме д а Зија, Ћорковић 
Петра Стјепан, Дакић Мишка Рајко, Дебељак Раде 
Живко, Димић Миле Перо, Дмитровић Васе Стеван, 
Дружић Мујаге Мухамед, Дурмишевић Авдије Ра -
сим, Џабић Мехмеда Бисера, Џаферовић Хасана 
Абдулах, Ђедовић Шпире Божидар, Ђого Крсте 
Спасо, Глувајић Николе Ђуро, Гојић Петра Зорка, 
Гушић Хусе Ахмо, Гутић Петра Петар, Хрисафовић 
Светнатава Момир, Хумењук Ђорђа Јово, Имамо-
вић Расима Сакиб, Јеличић-Станивуковић Милоша 
Милка, Јовановић Митра Ристо, Кадић Суљаге 
Салко, Каљанац Емина Сафет, Косо Мустафе 
Ахмед, Ковачевић Стојана Богољуб, Ковачевић Ха-
сана Махмут, Кристић Нике Иво, Кристић Пава 
Мијо, Кујовић-Крговић Радоја Душанка, Кушмић 
Мехмед а Мехмед, Лакићевић-Михаиловић Мило-
сава Мирка, Лалић Салиха Ибрахим, Липовац Ху-
сеина Мехмед, Лошић Мустафе Рамиз, Ловрић 
Илије Иван, Лозић Рагиба Хусеин, Мајсторовиќ 
Љупка Раде, Марепић Блажа Јосип, Мичић Не-
дељка Игњат, Михић Симе Чедо, Микеровић Ми-
лана Саво, Милаковић Раде Драгомир, Муфтић 
Хасана Хусеин, Нунић Рамиза Фадил, Његуш Ми-
лана Ристо, Пецељ Да ни л а Десимир, Пекуша Мех-
меда Суад, Пеоле Ристе Илија, Петровић Миладина 
Владислав, Поробић Мује Омер, Прпа Јове' Војис-
лав, Салчиновић Мује Едхем, Савић Илије Радос-
лав, Сивачки Златомира Милорад, Скоко Ђорђа 
Радован, Слипац Мухарема Изет. Суљић Смаила 
Хазим, Шехић Хусеина Садик, Шевић-Пантић 
Петра Олга, Тодоровић Николе Блажо,, Тулић Ј у -
суфа Шемсо, Вајрача Мехмеда Теуфик, Вељковић 
Милана Срђа, Видовић Пеј е Маријан, Војкић Ива-
на Никола, Волаш Нике Чедо, Воркапић Миле 
Остоја, Вранчић Ђурађа Коста, Вујевић Ристе Ра-
дован, Вујисић Радула Љубо, Вукасовић Фрање 
Љубо, Вулић Томе Јосипа, Зубак Ивана Мијат; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручн9то знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Грумић Ранка Бранко, Лукић Панте Страхиња, 
Поповић Гојка Томислав, Симовић Марка Саво, 
Синанагић Хусе Садик, Стојановић Теодора Васкр-
сија, Стојнић Мирка Милош; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бурић Анте Антун, Фазлић Касана Месуд, Ри-
бић Ибре Хашим, Смајкић Ахмеда Сафет, Тешић 
Андриј е Саво, Вуковић Божо Ненад; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бешић Ахмета Мустафа, Бушић Фрање Ни-
кола, Ћук Милутина Драгољуб, Филиповци Ћерцма 
Фадил; Гујић Кадрије Суад, Гуслов Пере Владе, 
Јовановић Драгомира Томо, Лапенда Ивана Матија, 
Марковић Новице Милорад, Радак Луке Јанко. Та-
дић Митра Миле, Тол^агић Душана Владо, Вујнић 
Симе Бојан, З ја јо Хасана Вахида; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бијелић Фрање Никола, Четојевић Душана 
Светислав, Ганибеговић Мехе Абаз; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Волф Јосипа Фрањо, Болф-Пребег Матије Ма-
рија, Мајнарић Јосипа Јосип, Мајнарић-Андлар 
Петра Слава; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Болф-Ценчић Виктора Катица. Куречић Ивана 
Стјепан, Шнајдар Михе Матија /Томац Јосипа Јо-
сип, Жагар Блажа Вјенцеслав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Артуковић Ивана Милан, Барбапоша Шиме 
Оловен, Цуцулић-Рашки Јосипа Марија, Филипо-

вић-Кезеле Ивана Блаженка, Гашпарац Ивана Ма-
рија, Карић Љубомира Душан, Кезеле Грге Стјепан, 
Ленац Ивана Миливој, . Мајнарић-Корица Милана 
Анка, Рачки Јакова Стјепан, Жагар-Шнајдар Јо-
сипа Аница, Жагар-Чича Тодора Софија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Барић Јосипа Марија, Болф-Мајнарић Ивана 
Антонија, Добријевић Владимира Тодор, Галић 
Ивана Славко, Гашпарац Матије Матија, Хорват 
Максимилијана Виктор, Јаковљевић Љубомира Ми-
рослав, Короли)а-Бастаја Мане Анка, Кожар Ан-
тона Антон, Лимпић Антона Дарко, Мајнлрић 
Станка Звонко, Новачан Ивана Јосип, Павичић 
Јуре Матија, Петрановић Матије Ервин, Петраио-
вић Матије Матија. Петричек-Пинтеровић Љубице 
Власта. Плеше Јурај а Драгутин, Радетић-Рачки 
Јакова Драгица, Рихтар Николе Никола. Штибил-
-Гргурић Јосипа Анка, Томац Карла Драгутин, 
Волф Јосипа Вилко, Жагар-Дамјанов Дује Јелица; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење ја 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Гргурић Ангуна Антун, Круљић Ивана Живко; 

- за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Гашпарац Матије Иван, Голик-Чоп Ивана 
Милка, Кларић-Краљић Љуба, Клепаи-Црнковић 
Јосипа Анђела, Лисац Матије -Албина, Мајнарић-
-Бришки Грге Катица, Мајнарић-Жагар Бартола 
Марија, Ожанић-Павер Драгица, Плеше Антона 
Иван, Плеше Ивана Вјекослав, Путрих-Жагар 
Марка Аница, Шкопин-Петрановић Марка Ивка, 
Вуковић Рудолфа Бланка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Булва Ивана Паулина, Гргурић Јосипа Антун, 
Ковачевић Антона Виктор, Лацковић Ивана Фи-
лип Ликер Фрање Франкица Лопатић-Леган-Шин-
тић Николе Паула, Манце Јакова Едуард, Мерле 
Драгутина Михајло, Спудић Николе Никола. Стан-
чарић-Чошић Јосипа Цвијета, Свеншек Вален-
тина Станко, Шибеник Андриј е Милан, Штефан^ 
чић Роберта Невенка; 
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— за заслуги и постигнати успеси на општона-
родната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Кватерник Антона Крешимир; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот . за ослободување на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Добравец Јоже Павел, Планиншек Јакоба Ја -
коб; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Калич Антена Франц, Раздевшек Ивана Иван, 
Штеблај Франца Максимиљан; 

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

СО" ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

г 

Голобич Јоже Тоне. Јанеж Алојза Славко, Ми-
кулич Јанеза Јанез, Поточар Франца Јоже, Стањко 
Франца Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анжур-Гриљ Јоже Ангелца, Бакотич^Берлот 
Франца Станка, Церар-Мочник Јанеза Људмила, 
Цветежар-Томшич Јоже Даница, Добравец Јоже 
Павел, Долиншек-Кенда Франца Дора, Јелникар-
-Кос Ивана Антонија, Колман-Урбанчич Јанеза 
Франчишка, Конрад Франца Јоже, Кович Јоже 
Мартина, Крхликар-Кнапич Јоже Доминика, Крх-
ликар-Петерка Андреја ЈБудмила, Куковица По-
тера Игнац, Куковица-Рајшек Антона Ивана, Л ан-
гус Јоже Штефан, Лесар Левстека Павла, Малнар 
Јоже, Млакар-Церар Алојза А лој зија, Мохорич-
гТурк Марија, Мунда Андреја Станко, Орехек 
Франца Дита, Остреж Павела Павла, Ожболт Ж а -
гар Марија, Павлич-Скочир Алојза Славица, Пе-
ник-Шкарја Франца Јожефа, Петек Матиј е Франц, 
Пођед-Колеша Франца Франчишка, Полак-Заврл 
Јуриј а Вера, Разпотник Јанеза Јанез, Ремих Ду-
шана Мирко, Рупник Карел, Смркољ-Грошељ Јо-

жефа Јожефа, Смркољ-Крашовец Јоже Марија, 
Штрубељ-Јанчар Франца Ивана, Штрус Антона 
Алојз. Урбас Карела Леон, Зацхерл Франца Минка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Церар-Језерник Антона Данијела, Челхар Ива-
на Иван, Дулмин Ивана Иван, Финк Јоже Јоже, 
Година Јоже Емил, Гомизел Хенрика Хенрик, Гос-
течник-Стрмчник Марија Марија, Хојан Антона 
Татјана. Краљ Антона Антон, Кугонич-Делопст, 
Ферда Мара. Кумер-Миклавжина Мартина Емица, 
Ла јлар-Жак Карла Матилда, Михелич-Мурко Маќ-
еа Ангела, Михев-Шулер Симона Јожефа. Миклав-
чич Феликса Франц, Мрмоља-Грегорич Јанка Сил-
вестра. Потеко Ивана Штефан, Ренчељ Алберта 
Франц, Савинек-Вошнер Франца Фрања, Совдат^ 
-Пугељ Ангеле Иванка, Шалеј Јакоба Јоже, Уплаз-
ник Матевжа Антон, Уранкар Андреја Андреј^ 
Жагар Петра Антон; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето) 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воеко-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Кос Изана Иван, Новак Јанеза Венчеслав; . 

— за покажана храброст во борбата против не^ 
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Ремих Душана Мирко, Урбас Карела Леон; 

— за покажана храброст и пожртвуваност веј 
спасување на животите на падобранци 

Банфи Мирка Штефан, Шафарич Владимира' 
Јанез; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Боришек Јоже Фани, Бродар Франца Флор јан, 
Висћтб1ѕ1:9Г-Прегл Франца Марија, Церар Јернеја 
Стане, Цимерман-Концилја Франца Вероника, Ја -
кош-Ровшек Јанеза Марија, Јерин Франца Тоника, 
Кодерман-Боришек Јоже Антонија, Копушар Ивана 
Рихард, Кович Фракца Цирил, Махковетд-Хвала 
Антена Фран чишка, Михелчич-Штрусу Антона Ан-
гела, Омерзу Михаела Бранко, Петек Фердинандаѓ 
Иван, Прашникар-Томшич Навела Павла, Ремец-
Должан Алојза Албина, Семец-Церар Алојза Ан-
гела, Сеница Јожефа Франц, Шулигој-Разпотниќ 
Јанеза Ана, Видович Јакоба Силвестер; Вук-Бајде 
Антона Минка, Зајц-Коициља Франца Терезија; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Штраус-Гоља Јожефа Људмила, Зупан-Анџић 
Марија Људмил а; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
ш. општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Оберстар Драгота Иван; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ћурчић Марка Велизар, Јаковљевић Живка 
Јанаћко, Петковић Драгољуба Мирослав, Ракић-

---Тодоровић Ђуре Радмила, Суботић Средоје Драго-
љуб, Вукић Глигорија Драгиша, Здравковић Сто-
јана Десимир, Живковић Душана Милован; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Хорват Василија Радосија, Кривокућа-Јанко-
вић Живана Божидарка, Лончар-Маричић Дане 
Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антић Александра Драгољуб, Ђоковић Раде 
Миломир, Ђорговић Хранислава Милорад, Маричић 
Илије Радован, Милосављевић Будимира Драгољуб, 
Милосављевић Драгољуба. Мирослава, Миодраговић-
-Варјачић Војне лава Здравка, Нешић Аритона Ми-
лан, Нешковић Драгића Жарко, Павловић Живо-
рада Живота, Пешић Градимира Миливоје, Пешић-
-Хаџи Косте Вера. Поткоњак-Орловић Александра 
Милена. Вујошевић Мила Лука, Вукомановић Ву-
комана Милован, Вулићевић Младена Милош; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бисенић Здравка Душан, Јовановић Радомира 
Јован. МгИсторовић Миленка Радослав, Војиновић 
Гвоздена Марко; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђелошевић Павла Владета, Јовановић Владана 
Бранка, Јовановић-Недић Жике Николија, Мио-
драговић-Бокан Саве Анђа, Николић Радосава 
Драгиша, Обрадовић Радосава Тадија, Пантовић-
-Давидовић Будимира Надежда, Раичић-Батос Сте-
вана Ружица, Славиковић-Докмановић Милана 
Марија, Тодоровић Бој целава Боривоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анисијевић Димитрија Драгомир, Антић Крсти-
воја Младен, Арсић Вошка Милован, Беллћ Огње-
на Данило, Биорчевић Драгана Миломир, Борисав-
љевић Бучете Малиша, - Царевић Радомира Ми-
линко, Цветковић Реље Љубинка, Чолић Радише 
Миомир, Ћирић Вељка Драгослав, Ћосић-Четоје-
вић Сава Перса, Ћурчић Радоице Милун, Димитри-
јевић Александра Благоје, Ђокић Војислава Драго-
љуб, Ђорђевић Станоја Милисав, Ерац Александра 
Миломир, Филиповић Миливоја Милорад, Филипо-
вић Душана Миодраг, Илић Станимира Светозар, 
Ивковић Младена Станојле, Јаневски Илије Ми-
хајло, Јеремић-Марковић Драгомира Надежда, Је -
ревић-Богосављевић Божидара Љубинка, Јовановић 
Милена Боривоје, Јовановић Милана Петар, Јовић 
Душана Милисав, Казаковић Ђурђа Мирослав, Ке-
нкало Стевана Александар, Којић Милована Влас-
тимир, Крупеж Раденка Мирко, Лазовић Ђорђа 
Драгољуб. Лончарић-Ковачевић Михаила Стојанка, 
Луковић-Велковић Богољуба Лепосава, Маленовић 
Стојадина Милован, Марковић Јездимира Ђорђе, 
Марковић Ћуре Ђура, Масић Милутина Љубисав, 
Матејић Николе Милорад, Матијевић Миломира 
Милан, Миладиновић Милана Благоје. Милановиќ 
Живка Драгољуб, Милосављевић Драгутина Ната-
лија, Миловановић Миливоја Милан, Миновић Јор-
дана Љубиша, Митић Илије Трајко. Митровиќ 
Цветка Младен, Миздраковић Драгољуба Радисав, 
Младеновић Миодрага Драгослав. Огњановић Ми-
ладина Драгутин. Остојић Ми лутина Симо, Пашић 
Душана Милутин, Парловић Миодрага Милосав, 
Перовић Јездимира Живота. Поскуритда Срећка 
Драгослав. Радивојевић Милуна Тотко. Радотевић 
Ђорђа Драгомир, Радоњић-Уротневић Радована Је- . 
лена, Радоњић Велислава Милорад, Ракић-Јевтић 
Антоније Снежана, Ранковић-Димић Милосава Ду-
шица. Ратајац Драгите Предраг, Росић Богољ\тба 
Бранко, Савковић Витомира Љубомир, Симић Ни-
коле Горјанка, Симић Станимира ,Обрен, Спасић 
Цветка Ђура, Срећковић Миодрага Јован, Стани-
мировић Миљка Радомир. Станковић Јанче Видо-
сав. Стевановић Сретена Бранко, Стојановић Мирка 
Чедомир, Шимећак Савића Ковиљка, Штавл^анин 
Миливоја Томислав, Танасијевић Аксентија Васи-
лије, Томић Станоја Миливоје. Умел^ић Миливоја 
Драган, Урошевић Радивој а Славољуб, Васић Војн-

слава Емилија-, Васовић Глише Раденко, Вавић 
Александра Жарко, Великргнац Ристе Станимир, 
Вранић Миодрага Првослав,- Вучковић Стојана' 
Александар, Зиндовић Петра Радој ица, Златић'-
-Аксентијевић Петра Олга, Живановиќ Братислава 
Мирослав, Живановић Живојина Жарко; 
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— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бојковић-Радаковић Јована Драгица, Лешевић 
Драгана Милорад, Луковиќ Нићифора Драгић, Ни-
колић Душана Радоје, Петронијевић Маринка Ве-
лизар, Стефановић Стапите Верољуб; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анђелковић Станимира Стојан, Антић Стани-
мира Бранко, Антић Стојана Томислав, Асановић 
Хазира Рамадан, Бекташевић Ашима Станиша, 
Борјановић Љубите Горица, Бубања Саве Машан, 
Ћирић Боривоја Драгољуб, Десница Павла Мирко, 
Филиповић Васиљка Бранко, Голубовић Милорада 
Драган, Илић Боривоја Бранислав, Јакшић Мила-
дина Светозар, Јањић Славка Љубомир, Јокић Ми-
л е т а Живорад, Јовановић Владимира Славко. Јо-
вић Стојана Предраг. Ковачевић Владана Милан, 
Маравић Миле Милорад, Марић Мирослава Драго-
слав. Матовић Илије Милун. Миловановић Јефти-
мија Добривоје, Миловановић Слободана Милена, 
Милованозић Витомира Никола, Мишовић Радо-
мира Душан. Николић Станка Миодраг, Оорадовић 
Бојина Милош, Остојић Милова на Марко, Пешић 
Јована Благоје, Пешић Јована Раде, Радовановић 
Живадина Томислав, Радун Бојана Чедомир, Спа-
сић Арсе Ивко, Спасо:евић-Ранђић Стојана Бранка, 
Стаменковић Сенте Радосав, Станковић Зафира 
Гојко, Стевановић Петра Живојин, Стојановић-Рис-
тић Петра Јаворка, Стојановић Драгутина Радомир, 
Стојилковић Спирилона Бошко, Стојилковић Мирка 
Станимир, Стошић Јордана Светислав; 

— за заслуги и постигнати успеси, во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бандовић Вукајла Милорад, ЈеротијеЕић Мили-
сава Драган., Јовановић Душана Радомир, Пантић 
Слободана Стојан, Радованоеић Милутпна. Драго-
мир, Радозачовић Милорада Слободан, Стевановић 
Христивоја Слободан, Вељановић Ранка Зоран. 

Бр. 59 
25 мај 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д СР М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Телевски Ристов Боро, Петровски Андреја Ме-
тоди, Станковски Крсте Димче, Стојановски Тодор 
Војислав, Зисовски Наум Бошко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ацев Милан Методи, Ђуровски Милан Никола, 
Петровски Борисов Живко, Сотировски Наум Сотир, 
Стојановски Димче Панче, Трајковски Илија Томе, 
Зафировска Димитриј е Љубица; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Дамевски Илија Живко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Богданоски Миладин Стојмир, Цаневски Андре-
ја Методија, Чеповски Теохара Ратко, Ефтимов 
Марко "Буре,Фурнаџиски Глигора Георги. Илијсвеќи 
Јован Митко, Костовски Јован Мирко, Кузаревски 
Пандота Ристо, Ламановски Гаврил Никола, Стефа-
новски Ристе Тра.јан. Теов Јордан Александар, То-
мић Светислав, Велковски Николе Стојан; 

— за заслуги во развивањ,ето и реализирањето 
па концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручпото знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ НА НАРОДНАТА АРМИЈА' 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Брашнарски Димитар Глигор, Рамковски Ранѓел 
Гаврило; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Антевски Неделко Трајко, Циуновски Веле Цве-
тан. Цветковић Стојан "Драгољуб. "Бирковски Јосиф 
Михајло. Даниловски Змејко Димитар. Давчевски 
Смиле Раде. Дејановски Мишко Драган. Д У К О В С К И 
Е в г е н и ј Петко Ефтимовски Цимитрије Тоаган Ге-
госки Иван Јован. Илиевски. Димитрије Велче. Ка-
скаровски Лазо Милан. Крстевски Андон Крсте, 
Кузмановски Младен Стојко Маспарков -Лазор Ми-
лан. Матакова Георги Оливера. Миха! доески Сенев 
Ванче. Мирковић Љубомира Миодраг Митовски Јор-
дан Тодос. Митровски Симон Стевко Неделковски 
Иљша Богдан Панев Васе Павле. Павловски Давит-
ко Љубен, Пешевски Герасим Трајко. Пешовски 
Спаско Благоја. Петковски Јосиф Здравко. Петрески 
Перо Светозар, Петров Митре Милан. Петровски 
Тоајче Стојанче Стојановски Доне Блаже. Стојчев 
Гошо Сто.јан Стојковски Дамјан Дуко. С Т Г Л Г М Р Н И Г С О В -
ски Никола Спасе, т о т е в с к и Бооис Драган Топу-
ковски Мит алко Атанас, Трипуновски Трене Трипун, 
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Велевски Спасе Ристо, Велевски Павла Живко, Вел-
ковски Јефто Борис, Заковска Страте Даница; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аговски Вангел Никола; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бозаџиевски Симон Љубе, Ђоргиев Иван Драго-
љуб, Илиевски Илија Борис, Козар Димитрова Ма-
рија, Мојсовски Филип Димитар; 

— за 'залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Анастасовски Кирил Самоил, Андоновски Ан-
дреа Никола, Бобановска Стојан Зорка. Јакчулев 
Панде Дине, Караева-Па; ковска Методија Павлина, 
Кардалева-Максић Ратислав Власта. Николов Цве-
тан Најдо. Петреска Стојан Александра, Ристовски 
Јордан Илија. Стојковски Васил Томислав, Трајков-
ски Бошко Љубомир; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Блажевски Анта Ангел, Дамјановски Ангела 
Владимир, Колеци Муса Садик, Незировски Јолџија 
Амдија. Станојевић Живојина Томислав. Шијакос^и 
Деспот Илија, Зајков Димитрија Здравко; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Трчковски Јован Лазо, Велковски Иван Божи-
дар. 

Бр. 75 
29 јуни 1978 година 

Белград 

Поетседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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