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654. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 10 став 2 од 
Законот за воените поморски знамиња на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и за 
командните и ранговните знамиња („Службен лист 
на СФРЈ«, бр. 22/73), Претседателот на Републиката 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КО МАН ДНИТЕ ЗНАМИЊА И ПЛАМЕНИЦИ И 
ЗА РАНГОВНИТЕ ЗНАМИЊА НА ^РОДОВИТЕ 
НА ВОЕНАТА МОРНАРИЦА НА ВООРУЖЕНИТЕ 

СИЛИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Општа одредба 

Член 1 
Со овој правилник се установуваат командите 

Знамиња и пламенци и ранговните знамиња што ги 
веат бродовите на Воената морнарица на вооруже-
ните сили на Југославија според ^ одредбите на овој 
правилник. 

II. Командни знамиња 

Член 2 
Командни знамиња на воените старешини од 

определена положба се: 
1) знаме на сојузниот секретар за народна од-

брана ; 
2) знаме на командантот на Воеиопоморската 

област. 
Командни знамиња на воените старешини од 

определен чин се: 
1) знаме на адмирал на флота; 
2) знаме на адмирал; 
3) знаме на вицеадмирал; 
4) знаме на контраадмирал. 
Ако на брод на Воената морнарица е вкрцан 

воен старешина од ст. 1 и 2 на овој член, бродот е 
должен да го вее соодветното командно знаме. 

Член 3 
Командното знаме на сојузниот секретар за 

народна одбрана е во бела боја, во облик на квад-
рат, со пораб што се состои од сино-бело-црвеии 
риги вертикално положени врз рабовите на знамето. 
Широчината на поработ изнесува четири широчини 
на ригата, а широчината на ригата изнесува два-
есет и деветти дел од должината на знамето. Рас-
поредот на ригите според боите во поработ е сино-
-бело-црвено, така што во секој надворешен агол 
на поразот да се наоѓа син квадрат чии страни се 
еднакви на широчината на ригата. Во аглите на 
поработ ригите се спојуваат под прав агол. 

Во средината на белото поле на знамето се 
наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. Височината на грбот од него-
виот долен раб до врвот на ѕвездата изнесува две 
третини од височината на знамето. 

Член 4 
Командното знаме на командантот на Воено« 

поморската област е во бела боја, во облик на 
квадрат, со пораб што е идентичен со поработ на 
командното знаме на сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Во средината на белото поле од знамето се наоѓа 
стилизирано адмиралитетско сидро во црвена боза. 
Над сидрото се наоѓа црвена петокрака ѕвезда чии 
караци имаат тесен жолт пораб. -Височината на 
сидрото и на петокраката ѕвезда, мерена од врвот 
на ѕвездата до дното на сидрото, изнесува две тре-
тини од должината на знамето. 

Член 5 
Командното знаме на адмирал на флота е во 

бела боја, во облик на квадрат, со пораб што е 
идентичен со поработ на командното знаме на со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

Во средината на белото поле на знамето се 
наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во сина 
боја. Височината на сидрото изнесува три петтини 
од должината на знамето. 

Член 6 
Командното знаме на адмирал е во бела боја, во 

облик на квадрат, со пораб што е идентичен со 
поработ на командното знаме на сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Во горниот лев агол од белото поле се наоѓа 
стилизирано адмиралитетско сидро во жолта боја. 
Растојанието на сидрото од внатрешниот горни и 
левиот раб на поработ на знамето изнесува до две 
широчини на ригите во поработ. Височината на 
сидрото изнесува осум, а широчината шест широ-
чини на ригите во поработ. , 

Член 7 
Командното знаме на вицеадмирал е во црвена 

боја, во облик на квадрат, со пораб. Поразот на 
знамето и стилизираното сидро на знамето се иден-
тични со поработ и стилизираното сидро на команд-
ното знаеме на адмирал. 

Член 8 
Командното знаме на контраадмирал е во сина 

боја, во облик на квадрат, со пораб. Поработ на 
знамето и стилизираното сидро на знамето се иден-
тични со псработ и стилизираното сидро на команд-
ното знаме на адмирал. 

III. Командни пламенци 

Член 9 
Командни пламенци на воените старешини од 

определена пбложба се' 
1) пламенец на командант на флота; 
2) пламенец на командант на бригада^ односно 

флотила на воени бродови; 
3) пламенец на командант на дивизион; 
4) пламенец на командант на рдред; 
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5) пламенец на најстар командант на сидриште; 
6) пламенец на командант на брод. 
Ако на брод на Воената морнарица е вкрцан 

командант на пловна единица, односно брод од став 
1 на ОВОЈ член, бродот е должен да го вее соодвет-
ниот команден пламенен 

Член 10 
Командниот пламенец на командант на флота 

е во сина боја, во триаголен облик, а врвот му е 
исечен во облик на ластовичина опашка. Исечокот 
допира до половината на должината на пламенецот. 
Односот на височината и должината е еден спрема 
два 

Во левиот горни агол се наоѓа стилизирано ад-
мир ал итетско сидро во жолта боја, чиј облик е 
идентичен со стилизираното сидро на командното 
знаме на адмирал. Височината на сидрото изнесува 
три десетти ни од височината на пламенецот и е 
спуштено од горниот раб за половина од својата 
височина« Широчината на сидрото изнесува три чет-
вртини од височината на сидрото, а е оддалечено 
од левиот раб на пламенецот за половина од. својата 
широчина. 

Член И 
Команднист пламенец на командант на бри-

гада, односно флотила на воени бродови е во црвена 
боја, во триаголен облик, со пораб во сина боза кон 
косите страници. Широчината на поработ изнесува 
една десеттина од основата на триаголникот. Одно-
сот на височината и должината на пламенецот е 
еден спрема два. 

Во црвеното поле. кон основата на триаголникот 
се наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во 
жолта боја, чиј облик е идентичен со стилизираното 
сидро на командиото знаме на адмирал. Височината 
на сидрото изнесува една третина од основата на 
триаголникот, а се наоѓа на средината на височи-
ната на основата Широчината на сидрото изнесува 
три четвртини од височината на сидрото а е одда-
лечено од основата на триаголникот за половина од 
својата широчина. 

Член 12 
Командниот пламенец на командант на диви-

зион е во бела боја, во триаголен облик, со пораб 
во сина боја кон косите страници. Широчината на 
поработ изнесува една десеттина од основата на 
триаголникот. Односот на височината и должината 
на пламенецот е еден спрема два. 

Во белото поле, кон основата на триаголникот, 
се наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во 
жолта боја, чии облик и големина се идентични со 
стилизираното сидро на командниот пламенец на 
командант на бригада, односно флотила на воени 

-бродови. 

Член 13 
Командниот пламенец на командант на одред е 

во црвена боја, во триаголен облик. Односот на ви-
сочината и должината на пламенецот е еден спрема 
два. -

Кон основата на триаголникот се наоѓа стили-
з и р а ^ адмиралитетско сидро во жолта боја, чии 
облик и големина се идентични со стилизираното 
сидро на командниот пламенец на командант на 
бригада, односно флотила на воени бродови. 

Член 14 
Командниот пламенац на најстариот командант 

на сидриште е во бела боја, во триаголен облик, со 
пораб во црвена боја кон косите страници. Широчи-
ната на поработ изнесува една десеттина од основата 

на триаголникот. Односот на височината и должи-
ната е еден спрема два 

Во белото поле, кои основата на триаголникот, 
се наоѓа стилизирано адмиралитетско сидро во 
жолта боја, чии облик и големина се идентични со 
стилизираното сидро на командниот пламенец на 
командант на бригада, односно флотила на Еоени 
бродови. 

Член 15 
Командниот пламенец на командант на брод е 

тесна црвена врвца, што од половината на должи-
ната до крајот има триаголен облик, на ЧИЈ врв се 
наоѓа сино-бело-црвенз китка Односот на основата 
спрема должината е еден спрема дваесет. Кон 
основата се наоѓа знамето на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, чиј однос на 
широчината спрема должината е еден спрема еден 
и далечина, и е одвоена од црвената врвца со тесен 
бел раб. На средината на белото поле на знамето се 
наоѓа црвена петокрака ѕвезда со венец, што во се 
и одговара на петокраката ѕвезда на знамето на 
бродовите на Воената морнарица. 

IV. Ранговни знамиња 

Член 16 
Ранговни знамиња на воените старешини се: 
1) знаме на генерал; 
2) знаме на старешина на републички, односно 

покраински штаб на територијалната одбрана. 
Ако на брод но Воената морнарица е вкрцан 

воен старешина од став 1 на овој член," бродот е 
должен да го вее ранговното знаме. 

Член 17 
Ранговното знаме на генерал и pанговното знаме 

на старешина на републички, односно покраински 
штаб на територијалната одбрана се во бела боја, 
во облик, на квадрат со пораб што е идентичен со 
поработ на командното знаме на сојузниот секретар 
за народна одбрана. 
» На пресекот на дијагоналите на знамето, во 
замислениот круг со нолупречник од една петтина 
од страницата на знамето, се наоѓа генералски знак 
од десната, односно левата нараменица, во жолта 
боја, со црвена петокрака ѕвезда над знакот. 

Петокраката ѕвезда има тесен жолт пораб. По-
лу пречникот на надворешниот круг на ѕвездата со 
лоработ изнесува една дванаесетата од страницата 
на знамето. 

V, Други одредби 

Член 18 
Ако на брод на Воената морнарица се наоѓа, 

лице што има право на командно знаме и на коман-
ден пламенен тој брод го вее само командното 
знаме. 

Кон највисокото ранговно знаме се вее и нај-
старото командко знаме, односно командни пламе-
нен 

Член 19 
Воените поморски знамиња, командните зна-

миња и пламенци и ранговните- знамиња ги веат, 
врз основа на Законот за воените поморски зна^ 
миња на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за командните и ранговите знамиња 
и овој правилник, и бродовите на територијалната 
одбрана кога се активно вклучени во составот на 
вооружените сили на СФРЈ, во мир и војна. 
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VI. Завршна одредба 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. в. п. бр. бб 
1 септември 1975 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

655. 
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за ком-

пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 71/73 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ И ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМПЕНЗАЦИЈА НА 
ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ 

ЃУБРИЊА 

1. Во Одлуката за износот и за условите за 
давање компензација на име разлика во цената на 
вештачките ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73 и 35/74) во точка 2 став 1 во. одредбата под 3 
бројот: „0,40" се заменува со бројот: „1,487". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 9 август 
1975 година. 

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

Е. п. бр. 633 
11 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

656. 
Врз основа на член 36, во врска со член 39 од 

Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА. УТВРДУВАЊЕ 
НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД МОЖАТ ДА ГИ КО-
РИСТАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-
визите што организациите на здружениот труд мо-
жат да ги користат согласно член 39 од Законот за 
девизно работење („Службен лист на СФРЈ", бр 70/72 
и 21/74) во точка 7 зборовите: „од Авто-мото сојузот 
на Југославија" се бришат. 

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

Е. п. бр. 634 
11 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател 

Џемал Биедиќ, с. р. 

657. 
Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Ре-

валоризација на основните средства и на средствата 
за заедничка потрошувачка на корисниците на оп-
штествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРУПИТЕ НА ГРАДЕЖ-
НИТЕ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА ЗА КОИ СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ГИ УТВРДУВА ИНДЕК-

СИТЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 

1. Градежните објекти, што во деловните или 
други соодветни книги на корисниците на опште-
ствени средства се водат како основни средства или 
средства на заедничката потрошувачка, се ра-
споредуваат, заради ^ утврдување на кумулативни^ 
индекси на цените за спроведување на ревалориза-

- цијата, во следните групи, и тоа: 

1.01. Објекти на електростопанството, на водосто-
панството и на поштенскиот, телефонскиот и 
телеграфскиот сообраќај, која група ја сочи-
нуваат: 

1.01.01. Армиранобетоиските и бетонските 
брани; -

1.01.02. Другите брани на хидроцентралите и 
на^ објектите на водостопанството; 

1.01.03. Бетонските канали за доведување и 
одведување на вода; 

1.01.04. Другите канали за доведување и од-
ведување на вода; 

1.01.05. Цевоводите; 
1.01.06. Тунелите на хидроцентралите и на 

објектите на водостопанството; 
1.01.07. Базените и резервоарите на електро-

централите и на објектите на водо-
стопанството; 

1.01.08. Влезните град ежи на хидроцентра-
лите и на објектите на водостопан-
ството ; 

1.01.09. Машинарниците на хидроцентралите 
отворени и во каверна; 

1.01.10. Зградите и другите објекти на тер-
моцентрала^; , 

1.01.11. Далноводите; 
1.01.12. Трафостаници^ и другите објекти на 

нисконапон-ската мрежа и на улично-
то осветление; 

1.01.13. Кабелските водови на јака струја; 
1.01.14. Каптажните град ежи за изворска, 

површинска, атмосферска и подземна 
вода; 

1.01.15. Објектите на доводна и разводна во-
доводна мрежа; 

1.01.16. Објектите за пречистување на вода; 
1.01.17. Каналите, колекторите и другите об-

јекти на канализации; 
1.01.18. Објектите на кабелските телефонско-

-телеграфски канализации; 
1.01.19. Објектите на воздушните телефон-

ско-телеграфски линии; 
1.01.20. Објектите за сместување и напоју-

вање на уреди и постројки на ПТТ 
сообраќај; 

1.01.21. Ангелските столбови и атинските 
водови; 

1.01.22. Другите објекти на електростопан-
ството, на водостопанството и на ПТТ 
сообраќај. 
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1.02. Патишта, аеродроми и објекти на луки и при-
станишта, коза група ја сочинуваат: 

1.02.01. Автопатиштата; 
1.02 02. Патиштата од I ред со асфалтен и бе-

тонски коловоз; 
1.02.03. Патишта од И ред со асфалтен и 

бетонски коловоз; 
1.02.04. Другите патишта; 
1.02 05. Улиците и плоштадите; 
1.02.06. Мостовите, вијадуктите, надвоз,ници-

те, тунелите и галериите на патиш-
. тата, од армиран бетон; 

1.02.07. Мостовите, вијадуктите и надвозни-
ците на патиштата, од железни кон-
струкции ; 

1.02.08. Другите мостови, вијадукти, надвоз-
ници, тунели и галерии, на патиш-
тата ; 

1.02.09. Автобуските станици и други објекти 
за вршење сообраќај на патиштата;" 

1.02.10. Аеродромските згради; 
1.02.11. Полетно-слетните патеки, рулните 

патеки и другите површини, изграде-
ни на аеродромите; 

1.02.12. Објектите во луките и пристаништа-
та за изградба, поправка и спуштање 
на бродови; 

1.02.13. Оперативните брегови во луките и 
пристаништата, масивни; 

1.02.14. Другите оперативни брегови во лу-
ките и пристаништата; 

1.02.15. Лукобраиите; 
1.02.16. Пристапните патишта во луките и 

пристаништата; 
1.02.17. Објектите што сочинуваат заштитен 

појас на патиштата, аеродромите, лу-
ките и пристаништата; 

1.02.18. Другите објекти на патиштата, на 
аеродромите и во луките и пристани-
штата. 

1.03. Објекти за вршеше на железничкиот сообра-
ќ а ј и на другиот сообраќај на шини, која 
група ја сочинуваат: 

1.03.01 Долниот построј на железничките 
пруги од нормален колосек; 

1.03.02. Долниот построј на железничките 
пруги од тесен колосек; 

1.03.03. Долниот построј на другите пруги 
(шумски, индустриски, трамвајски); 

1.03.04. Горниот построј на железничките 
пруги од нормален колосек; 

1.03.05. Горниот' построј на" железничките 
пруги од тесен колосек; 

1.03.06. Горните построј на другите пруги 
(шумски, индустриски, трамвајски); 

1.03.07. Контактната мрежа на железничките 
пруги; 

1.03.08. Контактната мрежа на другите пруги; 
1.03.09. Мостовите, вијадуктите, надвозници-

те, тунелите и галериите, на желез-
ничките пруги; 

1.03.10. Мостовите, вијадуктите, надвозници-
те, тунелите и галериите, на другите 
пруги; 

1.03.11. Железничките станици и другите 
специфични објекти за вршење на 
железничкиот сообраќај; 

1.03.12. Статичните колосеци, свртниците, 
рампите, ветробраните, снегобраните, 
црпните станици и одбивниците на 
железничките пруги; 

1.03.13. Објектите на сиѓнално-сигурносните 
линии и на ситнално-сигурносните 
канализации; 

1.04. 

1.05. 

1.03 14. Другите об-јекти за вршење на желе-
зничкиот и на другиот сообраќај на 
шини. 

Објекти на рудниците за јаглен, на рудниците 
за метали и на рудниците за /неметали, која 
група ја сочинуваат: 

1.04.01. 

1.04.02. 

1.04 03. 
1.04.04. 

1.04.05. 

Објектите за истражувачки дупчења 
на рудниците за Јаглен, на рудниците 
за метали и на рудниците за неме-
тали; 
Објектите за "експлоатација -на јаг-
лен, на метали и на неметали (екс-
плоатациони окна, експлоатациони 
ходници, ускопи и нископи); 
Јамските простории во рудниците; 
Објектите за гравиметриски, хидро-
лошки, сеизмички, геолошки и други 
испитувања во рудниците за јаглен, 
во рудниците за метали и во рудни-
ците за неметали; 
Другите објекти на рудниците за јаг-
лен, на рудниците за метали и на 
рудниците за неметали. 

Објекти за истражува,ње, експлоатација, пре-
несување и сместуваат на нафта и гас, која 
група ја сочинуваат: 

1.05.01. 

1.05.02. 

1.05.03. 
1.05.04. 
1.05.05. 
1.05.06. 

Објектите за истражувачки дупчења 
заради пронаоѓање и утврдување на 
нафта и гас; 
Објектите за експлоатација на наф-
та и гас; 
Нафтоводите; 
Гасоводите; 
Резервоарите; 
Другите објекти за истражување, 
експлоатација, пренесување и сместу-
вање на нафта и гас. 

1 06, Индустриски, градежнички, занаетчиски, зем-
јоделски, шумарски, сообраќајни, трговски, 
угостителски, туристички, комунални, управни, 
станбени и други згради од тврд материјал 
— армиран бетон, бетон, камен и тули, која 
група ја сочинуваат: 

1.06.01. Фабричките хали, фабричките згра-
ди и другите гра,бежи од областа на 
индустријата, од тврд материјал; 

1.06.02. Зградите и другите град ежи за врше-
4 ње на дејноста на бродоградбата, од 

тврд материјал; 
1.06.03. -Силосите и ладилницпте, од тврд ма-

теријал; 
1.06.04. Зградите и другите градежи од обла-

ста на градежништвото, производстве-
' ното и Услужното занаетчиство, од 

тврд материјал; 
1.06.05. Зградите и другите градежи од об-

ласта на земјоделството и шумарство-
то од тврд материјал; 

1.06.06. Стоковните куќи, продавниците, ма-
гацините, стовариштата и другите 
згради и градежи од областа на трго-
вијата, од тврд материјал; 

1 06.07, Управните згради, магацините, сто-
вариштата и другите градежи за вр-
шење на друмскиот, железничкиот и 
ПТТ сообраќај VL сообраќајот на вод-
е т е патишта, од тврд материјал; 
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1.06.08. Хотелите и мотелите, од тврд матери-
јал; 

1.06.09. Туристичките домови, одморалишта-
та и планинарските домови, од тврд 
материјал; 

1.06.10. Рестораните и кафеаните, од тврд 
материјал; 

1.06.11. Зградите и другите градеж« за вр-
шење на комуналните дејности, од 
тврд материјал; 

1.06.12. Зградите и другите градежи на учи-
лишта, факултети, академии и уни-
верзитети. од тврд материјал; 

.1.06.13, Зградите и другите градежи од об-
ласта на културата и науката, од 
тврд материјал; 

1.06.14. Зградите и другите градежи за вр-
шење на дејноста на физичката кул-
тура, од тврд материјал; 

1.06.15. Зградите и другите градежи за вр-
шење на дејноста на социјалното 
осигурување и на социјалната заш-
тита, од тврд материјал; 

1.06.16. Зградите и другите градежи за вр-
шење на дејноста од областа на 
здравството, од тврд материјал; 

1.06.17. Зградите и другите градежи, од тврд 
материјал, за вршење на дејноста на 
банките и на другите финансиски ор-
ганизации и на дејноста на органите 
и организациите на општествено-по-
литичките заедници и на другите др-
жавни органи; 

1.06.18. Зградите и другите градежи, од тврд 
материјал, за вршење на дејноста на 
општествено-политичките и на дру-
гите општествени и самоуправни ор-
ганизации; 

1.06.19. Станбените згради од семеен тип, од 
тврд материјал; 

1.06.20. Другите станбени згради, од тврд ма-
теријал; 

1.06.21. Другите згради и другите градежот, 
од тврд материјал. 

1.07. Индустриски, градежнички, занаетчиски, зем-
јоделски, шумарски, угостителски, туристички, 
управни, станбени, и други згради и други 
градејќи од метални, дрвени и пластични ма-
теријали, која група ја сочинуваат: 

1.07.01. Хаигарите: 
1.07.02. Другите згради и градежи од областа 

на индустријата, градежништвото и 
занаетчиството, од метали; 

1.07.03. Зградите и другите градежи од об-
ласта на индустријата, градежниш-
твото и занаетчиството, од дрвени 
и пластични материјали; 

1.07.04. Зградите и другите градежи од обла-
ста на земјоделството и шумарството, 
од метали; 

1.07.05. Зградите и другите градежи од обла-
ста на земјоделството и шумарството, 
од дрвени и пластични материјали; 

1.07.06. Зградите и другите градежи од обла-
ста на сообраќајот, од метали; 

1.07.07. Зградите и другите град ежи од обла-
ста на сообраќајот, од дрвени и пла-
стични материјали; 

1.07.08. Зградите и другите градежи од обла-
ста на трговијата, угостителството, 
туризмот и комуналното стопанство, 
од метали; 

1.07.09. Зградите и другите град ежи од обла-
ста на трговијата, угостителството, 
туризмот и комуналното стопанство, 
од дрвени и пластични материјали; 

1.07.10. Зградите њ другите градежи од ме-
тали. за вршење на општествени деј-
ности (образование и воспитување, 
наука, култура, здравство, социјално 
осигурување, социјална заштита и 
физичка култура); 

1.07.11. Зградите и другите градежи за Врше-
ње на општествени дејности, од др-
вени и пластични материјали; 

1.07.12 Зградите и другите градежи од ме-
тали, за вршење на дејноста на бан-
ките и на други финансиски органи-
зации, на општествено-политичките 
заедници и други државни органи, 
самоуправни организации и опште-
ствен о-по л итн чии и други општестве-
ни организации; 

1.07.13. Зградите и другите ,град ежи од др-
вени и пластични материјали, за вр-
шење на дејноста на банките и на 
други финансиски организации, на 
органите и организациите на опште-
ствено-политичките заедници, само-
управни организации и општестзеко-
-политички и други општествени ор-
ганизации; 

1.07.14. Станбените згради од дрвени и пла-
стични материјали. 

2 Опремата, што во деловните или други соодвет-
ни книги на корисниците на општествени средства 
се води како основни средства или како средства 
на заедничката потрошувачка, се распоредуваат, за-
ради утврдување на кумулативните индекси на 
цените за спроведување на Ревалоризацијата, во 
следните групи, и тоа: 

2.01. Електроенергетски, водостопански и рударски 
машини, уреди и постројки, која група ја со-
чинуваат: 

2.01.01. 
2.01.02. 
2.01.03. 
2.01.04. 
2.01.05. 
2.01.06. 
2.01.07. 

2.01.08. 

2.01.09. 

2.01.10, 

2.01.11. 

2.01.12. 

2.01.13. 

2.01.14. 

2.01.15. 

2.01Л6, 

Хидрогенераторите; 
Турбогенераторите; 
Трансформаторите; 
Водните турбини; 
Парните и гасните турбини; 
Гасогенераторите; 
Парните котли; 
Електроцрпните и другите агрегати за 
вода; 
Машините, уредите и постројките, за 
пречистување" на вода; 
Машините, уредите и постројките за 
доводна и разводна водоводна мрежа; 
Машините, уредите и постројките, за 
јавна канализација; 
Машините, уредите и постројките, за 
јамски и површински откопи и за екс-
плоатација на јаглен и руди на ме-
тали; 
Машините, уредите и постројките за 
пречистување на јаглен и руди на ме-
тали (класирници, сепарацин, други 
пречистувани); 
Транспортерите на јаглен и руди на 
метали; 
Машините, уредите и постројките, за 
подготвување на јаглен и руди на 
метали и за облагородување на јаглен 
и руди на метали заради "натамошна 
преработка (сушилници, аѕтоклази, 
друго); 
Рилачите и багерите во рудниците за 
јаглен и во рудниците за метали; 
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2.01.17. Крановите и другите уреди што ја со-
чинуваат подвижната механизација во 
рудниците за јаглен и во рудниците за 
метали; 

2.01.18. Другите машини, уреди и постројки 
во електростопанството, водостопан-
ството и во рударството. 

2.02. Машини, уреди и постројки за експлоатација 
и преработка па нафта и гас, која група ја со-
чинуваат: 

2.02.01. Машините, уредите и постројките, за 
длабински дупчења заради пронаоѓа-
ње на нафта и гас (длабински дуп-
чачки гарнитури); 

2.02.02. Машините, уредите и постројките, за 
плитки и други дупчења заради про-
наоѓање на нафта и гас (други дуп-
чачки гарнитури); 

2.02.03. Машините, уредите и постројките, за 
експлоатација на нафта и гас; 

2.02.04. Машините, уредите и постројките за 
преработка на нафта и гас (рафине-
рии, гасарници); 

2.02.05. Другите машини, уреди и постројки за 
експлоатација и преработка на нафта 
и гас. 

2,03. Машини, уреди и постројки на црната и обо-
ената металургија и за производство на кокс, 
која група ја сочинуваат: 

2.03.01. Машините, уредите и постројките за 
подготвување (сепарација и агломера-
ција) на руди и јаглен; 

2.03.02. Високите печки; 
2.03.03. ЅМ печки; 
2.03.04. Електропечките, шахтните печки, печ-

- ките ^а пржење и другите печки, за 
топење на метали; 

2.03.05. Машините, уредите и постројките, за 
електролиза; 

2.03.06. Машините, уредите и постројките, за 
валање и пресување; 

2.03.07. Машините, уредите и постројките, за 
извлекување, влечење и пречистување 
на раствори на метали; 

2.03.08. Машините, уредите и постројките, за 
рафинација; 

2.03.09. Машините, уредите и постројките, за 
леење; 

2.03.10. Машините, уредите и постројките, за 
производство на кокс; 

2.03.11. Другите машини, уреди и постројки, 
за вршење на дејноста на црната, и 
обоената металургија и за производ-
ство на кокс. 

2.04. Машини, уреди и постројки во индустријата на 
неметали, која група ја сочинуваат: 

2.04.01. Дупчалките и компресорите; 
2.04.02. Багерите, демперите, дробилките и 

мелниците; 
2.04.03. Другите машини, уреди и постројки во 

рудниците за неметали; 
2.04.04. Машините, уредите, и постројките, за 

производство на сода; 
2.04.05. Машините, уредите и постројките, за 

производство на сол; 
2.04.06. Машините, уредите и постројките, за 

производство на рамно стакло; 
2.04.07. Машините, уредите и постројките, за 

производство на сигурносно и слоеви-
то стакло; 

2.04.08. Машините, уредите и постројувате, за 
производство на шупливо стакло; 

2.04.0Ф. Машините, уредите и постројките, за 
производство на производи од стакло; 

2.04.10. Машините, уредите и постројките, за 
производство на керамика и произво-
ди од керамика; 

2.04.11. Машините, уредите и постројките, за 
производство на електропорцелан; 

2.04.18, Наполните и ја мести те печки во ин-
дустријата на неметали; 

2.04.13. Пресните (хидраулични и други) во ин-
дустријата на нехметали; 

2.04.14. Центрифугите и филтерите во инду-
стријата на неметали; 

2.04.15. Ротационите, ретортните и ковачките 
печки во индустријата на неметали; 

2.04.16. Коморите и сушшшиците во индус-
тријата на неметали; 

2.04.17. Трансмисиите и внатрешните спро-
водни уреди во индустријата на неме-
тали; 

2.04.18. Машините, уредите и постројките, за 
производство на брусеви, брусно плат-
но и брусни хартии; 

2.04.19. Другите машини, уреди и постројки 
во индустријата ца неметали. 

2.05. Машини, уреда и постројки во металната ин-
дустрија, ве електроиндустријата и во бродо-
градбата, која група ја сочинуваат: 

2.05.01 Машините, уредите и постројките, за 
- производство на метален репродукци-

онен материјал; 
2.0^.02. Машините, уредите и постројките за 

производство на алати; 
2.05.03. Машините, уредите и постројките за 

производство на метални конструк-
ции; 

2.05.04. Машините, уредите и постројките за 
производство на машини, освен елек-
трични; 

2.05.05. Машините, уредите и постројките за 
производство на производи на пре-
цизна механика;' 

2.05.06. Машините, уредите и постројките за 
производство и ремонт на шински во-
зила; 

2.05.07. Машините, уредите и постројките за 
производство и ремонт на мотори; 

2.05.08. Машините, уредите и постројките за 
производство на патнички и товарни 
автомобили; 

2.05.09; Машините, уредите и постројките, за 
производство на трактори (земјодел-v  

ски, шумски, друмски и други); 
2.05.10. Машините, уредите и постројките, за 

производство на комбајни, вршклки, 
сеј алки и други земјоделски машини 
и уреди; 

2.05.11. Машините, уредите и постројките, за 
производство на мотоцикли, мопеди vи 
велосипеди; 

2.05.12. Машините, уредите и постројките за 
производство на други металопрерабо-
тувачки производи; 

2.05.13. Машините, уредите и постројките, за 
производство на електрични машини, 
електрични апарати и електрични у-
редш; 

2.05.14. Машините, уредите и постројките за 
производство на телевизиски и радио-
апарати и кивни уреда; 
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2.06. М ш ш ж , уциецм и острејќи м хемиската ин-
дустрија, во индустријата на гума и во инду-
стријата на кожа и обувки, која група ја сони-
штата ат; 

2.06.01, Машините, уредите и постројките, за 
производство на базни хемиски про-
изводи (неоргански и органски кисе-
лини и бази, соли, оксиди, карбиди, 
тасови и слично); 

2-06.02. Машините, уредите и постројките, за 
производство н-а вештачки ѓубриња и 
средства за заштита на растенија; 

2.06.03. Машините, уредите и постројките, за 
производство на фармацевтски суро-
вини и лекови; 

2.06.04. Машините, уредите и постројките, за 
производство на глицерин, детергенти, 
сапун, прашоци и козметички препа-
рати; 

2.06.05. Машините, уредите и постројките, за 
производство на пластични материја-
ли и маси, поливинил, рајон, корд, це-
лофан и други слични производи; 

2.06.06. Машините, уредите и постројките, за 
производство на бои и лакови; 

2.06.07. Машините, уредите и постројките, за 
производство на електроди, акумула-
тори и батерии; 

2.06.08. Машините, уредите и постројките, за 
преработка на каучук; 

2.06.09. Машините, уредите и постројките, за 
производство на производи од гума и 
производи од пластични маси; 

2.06.10. Машините уредите и постројките, за 
производство и преработка на кожа; 

2.06.11. Машините, уредите и постројките, за 
производство на кожена и гумена га-
лантерија; 

2.06.12. Машините, уредите и постројките, за 
производство на обувки; 

2.06.13. Другите машини, уреди и постројки 
во хемиската индустрија, во индус-
триј ата на гума и во индустријата на 
кожа и обувки. 

2.07. Машини, уреди и постројки за производство 
на градежен материјал, огноотпорен матери-
јал и азбестни производи, која група ја сочи-
нуваат: 

2.07.01, Машините, уредите и постројките, за 
производство на цемент, вар и гипс; 

2.07.02, Машините, уредите и постројките, за 
вадење и обработка на камен за град-
ба; 

2.07.03, Машините, уредите и постројките, за 
експлоатација и сепарација на чакал 
м песок; 

2Ж1М. Машините, уредите и постројките, за 
lapoeoaopgciBQ на туин и ќерамиди; 

2.07.05, Машините, уредите и постројките, за 
производство на бетонски елементи и 
производи; 

2.07.06, Машините, уредите л постројките, за ' 
правење на бетон и малтер; 

2.07.07, Машините, уредите и постројките, за 
производство на асфалтна маса и по-
криена лепенка; 

2.07.06. Машините, уредите и постројките, за 
производство на огноотпорен матери-
јал; 

2.07.09. Машините, уредите и постројките, за 
производство на азбестни производи; 

2.07.10. Другите машини, уреди и постројки, 
за производство на градежен матери-
јал, огноотпорен материјал и азбестни 
производи. 

2.08. Машини, уреди и постројки во дрвната инду-
стрија, во индустријата на целулоза и во ин-
дустријата на дрвесина и хартија, која група 

- ја сочинуваат: 

2.08.01. Гатерите и пилите во индустријата на 
^ дрво; 

2.08.02. Лупилниците, сушилниците и други 
предмети на опрема во индустријата 
на дрво; 

2.08.03. Машините, уредите и постројките, за 
производство на иверици, лесонит, 
шпер-плочи и друг дрвен материјал; 

2.08 04. Машините, уредите и постројките, за 
сечење и обработка на дрво и дрвни 
материјали; 

2.08.05. Машините, уредите и постројките, за 
изработка на мебел, столарија и други 
производи од дрво; 

2.08.06. Машините, уредите и постројките, за 
производство на производи на хемис-
ката преработка на дрво? 

2.08.07. Машините, уредите и постројките, за 
производство на целулоза; 

2.08.08. Машините, уредите и постројките, за 
производство на хартија; -

2.08.09. Машините, уредите и постројките, за 
производство на лепенки и картон; 

2.08.10. Другите машини, уреди и постројки 
во дрвната индустрија, во индустри-
јата на целулоза и во индустријата 
на дрвесина и хартија. 

2.09. Машини, уреди и постројки на текстилната 
индустрија и на индустријата на спортска 
опрема, која група је сочинуваат: 

2.09.01. Машините, уредите и постројките во 
предилниците на волна, во предилни-
ците на свила, во предилниците на 
лен, коноп, јута и други влакна; 

2.09.02. Машините, уредите и постројките, за 
подготвување и кардирање на преди-
во и на други материјали на текстил-
ната индустрија; 

2.09.03. Машините, уредите и постројките, за 
бојосување на предиво и на други ма-
теријали на текстилната индустрија; 

2.09.04. Машините ,уредите и постројките, во 
ткај ачници на волна, свила, памук, 
лен, коноп, јута и други влакна; 

2.09.05. Машините, уредите и постројките во 
трикотажите; 

2.09.06. Машините, уредите и постројките за 
конфекција; 

2.09.07. Машините, уредите и постројките, за 
преработка на длака и за производ-
ство на шапки и филц; 
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2.09.08. Машините, уредите и постројките за 
производство на камп-опрема; 

2.09.09. Машините, уредите и постројките, за 
производство на спортска опрема и 
спортски реквизити; ' 

2.09.10. Другите машини, уреди и постројки 
во текстилната Индустрија и во инду-
стријата на спортска опрема. 

2 10. Машини, уреди и постројки во прехранбената 
индустрија и во индустријата на тутун, која 
група ја сочинуваат: 

2.10.01. Машините, уредите и постројките во 
мелници и пекари; 

2.10.02. Машините, уредите и постројките, за 
производство на тестенини; 

2.10.03. Машините, уредите и постројките, за 
производство на кекс, чоколада и бон-
бони; 

2.10 04. Машините ,уредите и постројките, ч 
преработка и конзервирање на зелен-
чук и овошје; 

2 10.05. Машините, уредите и постројките, за 
производство на сладолед и безалко-
холни пијачки; 

2.10.06. Машините, уредите и постројките за 
производство на пиво; 

2.10.07. Машините, уредите и постројките, за 
производство на алкохолни пијачки; 

2.10.08. Машините, уредите и постројките во 
индустриските и другите кланици; 

2.10.09. Машините, уредите и постројките, за 
производство на месни преработки и 
преработки од риби; 

2.10.10. Машините, уредите и постројките, за 
преработка на млеко и за производ-
ство на производи од млеко; 

2.10.11. Машините, уредите и постројките, за 
производство на шеќер; 

2.10.12. Машините, уредите и постројките во 
индустријата на скроб и вриење; 

2.10.13. Машините, уредите и постројките, за 
производство на масло и масти; 

2.10.14. Машините, уредите и постројките, за 
производство на добиточна храна; 

2Л0.15. Машините; уредите и постројките, за 
производство на производи од тутун; 

2.10.16. Машините, уредите и постројките, за 
сечење, режење и пакување на произ-
води од тутун, 

2.10.17, Другите машини ,уреди и постројки 
во прехранбената индустрија и во ин-
дустријата на тутун. 

2Д1.07. Машините, уредите и постројките за 
производство на оптички апарати и 
уреди; 

2.11.08. Машините, уредите и постројките за 
производство на медицински инстру-
менти и апарати; 

2.11.09. Машините, уредите и постројките за 
производство и прикажување на фил-
мови ; 

2 ИЛО. Машините, уредите и ,постројките за 
производство на музички инструменти 
музички апарати и грамофонски 
плочи; 

2.11.11.' Машините, уредите и постројките во 
другата неспомената индустрија. 

2Л2. Машини, уреди и постројки во областа на 
земјоделството, шумарството и градежништво-
то, која "група ја сочинуваат: 

2.12.01. Тракторите колчари и тракторите га-
сеничари, во земјоделството, шумарс-
твото и градежништвото; 

2.12.02. Булдожери во земјоделството, шумар-
ството и градежништвото; 

2.12.03. Рилачите и рамначите во земјодел-
ството, шумарството и градежништво-
то; 

2 12 04. Машините и уредите, за обработка на 
земјата; 

2.12.05. Машините и уредите, за ѓубрење и се-
идба; 

2.12.06. Машините и уредите, за нега на посе-
ви и овоштарници и на другите земјо-
делски шумски култури и насади; 

2.12.07. Машините и уредите, за жетва, вр-
ши дба, косидба и берба; 

2.12.08. Машините и уредите, за сортирање и 
чистење на земјоделски и шумски 
производи и плодови; 

2.12.09. Мешалките за бетон и малтер во гра-
дежништвото; 

2.12.10. Вибраторите и превибраторите; 
2.12.11. Дробилките; 
2.12.12. Дигалките и крановите во земјодел-

ството, шумарството и градежништво-
то; 

2.12.13. Автолифтовите и автокрановите; 
2Л2.14. Транспортерите и други уреди за вна-

трешен транспорт во земјоделството, 
шумарството и градежништвото; 

2.12.15. Другите машини, уреди и постројки, 
за вршење на дејноста од областа на 
земјоделството, шумарството и гра-
дежништвото. 

2.11. Машини, уреди и постројки во графичката и 
во другата ненаведена индустрија, која група 
ја сочинуваат: 

2.11.01. Опаѓачките и леачките машини во 
графичката индустриј а; 

2.11.02. Репродукционите фото-камери, скра-
мерите и клишеграфите во графичката 
индустрија; 

2.11.03. Машините, уредите и постројките за 
рамен, ротациони, висок и длабок пе-
чат; 

2.11.04. Другите машини, уреди и постројки 
во графичката индустрија; 

2.11.05. Машините, уредите и постројките во 
книговезници; 

2.11.06. Машините, уредите и постројките за 
производство на школски учила; 

2ЛЗ. Опрема што се користи за вршење на желез-
ничкиот сообраќај и на другиот сообраќај на 
шини, која група ја сочинуваат: 

/ 

2.13.01. Електричните, дизел и дизел-елек-
тричните локомотиви; 

2.13.02. Другите локомотиви; 
2.13.03. Патничките вагони; 
2.13.04. Колите за спиење и.ручање; 
2.13.05. Товарните вагони 
2.13.06. Вагони за специјални намени (ладил-

ници, цистерни и сл,); . 
2.13.07. Другите вагони; 
2.13.08. Другите неспоменати шински возила; 
2.13.09. Опремата за телеграфско-телефонски 

линии и за сигнално-еигурносни ли-
нии во железничкиот сообраќај; 
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2.13.10. Сигнално-сигурносните апарати, уре-
ди и ПОСТРОЈКИ во железничкиот 
сообраќај; 

2.13.11. Другата опрема во железничкиот со-
обраќај ; 

2.13.12. Трамваите и трамвај ските приколки; 
2.13.13. Опремата за вршење на шумскиот 

транспорт на шини и опремата на жи-
чарница! и запчени железници; 

2.13.14. Другата опрема за'вршење на сообра-
ќајот на шини, освен железничкиот 
сообраќај. 

2.17. Опрема што се користи за вршење на воздуш-
ниот сообраќај, која група ја сочинуваат: 

2.17.01. Патничките авиони; 
2.17 02. Товарните авиони; 
2.17.03. Патничките и товарните хеликоптери; 
2.17.04. Другите воздушни летала за превоз 

на патници и товар; 
2.17.05. Уредите, апаратите и постројките, за 

контрола и насочување на летови 
во воздушниот сообраќај; 

2.17.06. Другата опрема за вршење на- воз-
душниот сообраќај. 

2.14. Опрема што ее користи за вршење на друм-
скиот сообраќај, КОЈ а група ја сочинуваат: 

2.14.01. Камионите; 
2.14.02. Камионските приколки; 
2.14.03. Автобусите и автобуските приколки; 
2.14.04. Тролејбусите и тролејбуските при-

колки; 
2.14.05. Патничките автомобили; 
2.14.06 Патничко-товарните автомобили (ком-

би, џипови и сл.); 
2.Г4.07. Мотоцикл иге, со и без приколки; 
2.14.08, Мопедите и велосипедите; 
2.14.09. Другата опрема што се користи за вр-

шење на друмскиот сообраќај, 

2.15.01. 
2.15.02. 

2.15.03. 

2.15.04. 
2.15.05. 
2.15.06. 

2.15.07. 

2 . 1 5 . 0 8 . 

Патничките бродови; 
Другите пловила за превоз на пат-
ници на морињата, езерата и реките; 
Товарните бродови и другите пловила, 
за превоз на товари на морињата, езе-
рата и реките; 
Танчерите; 
Реморкерите; 
Бродовите влекачи и бродовите тур-
кани; 
Опремата за безбедноста на сообраќа-
јот на морињата, езерата и реките; 
Другата опрема за вршење на помор-
скиот сообраќај и на сообраќајот на 
внатрешните вода. 

2,16, Опрема што се корнет за вршење на. ИГЕ 
сообраќај, на радио и ТВ сообраќај, која група 
ја сочинуваат: 

2.16.01, Телефонските и телегра фокиче цен-
трали; 

2.16.02. Радио-релеј ките ш радио-уредите, со 
прЈшаѓачките антенски постројки; 

2.Ш03; Сателитските станици; 
2.16.04, Високофреквентните уреди; 

Месните и меѓумесните жичени водо-
ви; 

2.16.06. Радиостаниците и другите радиоеми-
сиони постројки; 

2.16.07. Телевизиските станици и другите те-
левизиски емисиона постројки; 

2.16.08". Другата опрема за вршење на ПТТ 
сообраќај, на радио и на телевизиски-
от сообракај; 

2.18. Мерни и контролни апарати, инструменти и 
уреди и стандардни и специјални алати, која 
група ја сочинуваат: 

2.18.01. Вагите за општи и специјални на-
мени ; 

2.18.02. Мерните инструменти и апарати за 
општа намена (микрометри; инстру-
менти за мерење агли; инструменти 
за мерење должини и потегнувања; 
оптички мерни инструменти; елек-
трични мерни апарати; инструменти 
и броила; инструменти за мерење 
температура, влага и атмосферски 
прилики; инструменти за мерење 
земјиште; други); 

2.18.03. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во индустријата на текстил; 

2.18.04. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во експлотацијата и прера-
ботката на нафта и гас; 

2.18.05. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во хемиската индустрија, во -
индустријата на гума, и во индустри-
јата на кожа и обувки; 

2.18.06. Специјалните мерни инструменти и 
ипарати во рударството, во црната и 
обоената металургија и за производ-
ство на кокс; 

2.18.07. Специјалните мерни ^ инструменти и 
апарати во индустријата на целулоза, 
во индустријата на дрвесина и харти-
ја и во дрвната индустрија; 

2.18i)8^ Специјалните мершг инструменти и 
апарати во индустријата на неметали 
и во индустријата на производството 
на градежен материјал, на огноотпо-
рен материјал и на азбестни произ-
води; 

2.18.09. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во прехранбената индустрија 
и во индустријата на тутун; 

2.18.10. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во областа на земјоделството, 
водостопанството, шумарството и гра-
дежништвото; 

% 18.11. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во областа на сообраќајот; 

2.18.12. Опремата за далечински надзор, уп-
равување и регулирање и специјал-
ните мерни инструменти и апарати 
во електростопанството; 

2.18.13. Специјалните мерни инструменти и 
апарати во трговијата, угостителство-
то и туризмот; 

2.18.14. Специјалните мерни инструменти во 
здравството и школството и во други-
те општествени дејности и во дејно-
стите на органите и организациите 
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на општествено-политичките заедни-
ци и на други државни органи и 
самоуправни организации; 

2.18.15, Другите специјални мерни инстру-
менти и апарати; 

2.18.16. Контролните апарати, инструменти и 
уреди за општа намена; 

2.18 17. Контролните апарати, инструменти и 
уреди за специјална намена; 

2.18.18. Стандардните алати; 
2.18.19. Алатите за специјална намена. 

2.19. Лабораториска опрема, школски учила, меди-
цински уреди, апарати и прибор и спортски 

- реквизити, која група ја сочинуваат: 

2.19.01. Стандардната лабораториска опрема 
(апарати за елементарна анализа, ка-
лориметри, термометри, друго); 

2.19.02. Специјалната лабораториска опрема; 
2.19.03. Фото лабораториската опрема; 
2.19.04. Упилата и другите средства за изве-

дување настава во школите и другите 
установи и организации; 

2.19.05. Медицинските апарати, инструменти, 
уреди и прибори; 

2.19.06. Справите и другите медицински по-
- магала за лекување и закрепнување 

на болни; -
2.19.07. Другата лабораториска опрема, и дру-

гите школски учила, медицински 
уреди, апарати, инструменти и при-
бор; 

2.19.08. Спортските реквизити. 

2.20. Електронски сметачи, пишувачки, сметачки 
и книговодствени машини, уреди и постројки, 
која група ја сочинуваат: 

2.20.01. - Електронските сметачи; 
2.20.02. Пишувачките машини, обични; 
2.20.03. Пишувачките машини на електричен 

погон и за специјални намени; 
2.20.04. Книговодствените машини; 
2.20.05. Сметачките машини, обични; 
2.20 06. Сметачките машини за специјална 

намена; 
2.20.07. Апаратите и уредите за копирање и 

умножување; 
2.20.08. Регистрите на каси; 
2.20.09. Другите пишувачки; сметачки и кни-

говодствени машини, уреди и построј-
ка. 

2.21. Мебел, како и машини, уреди и апарати за 
општи и посебни намени, која група ја сочи-
нуваат: 

2.21.01. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на рударството и електро-
стопанството; 

2.21 02. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на индустријата и граде-
жништвото; 

2.21.03. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на земјоделството, водо-
стопанството, рибарството и шумар-
ството; 

2.21 04. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на сообраќајот; 

2.21.05. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на трговијата; 

2.21.06. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на угостителството и ту-
ризмот; 

2.21.07. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на занаетчиството и кому-
налното стопанство; 

2.21.08. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на здравството; 

2.21.09. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
за школи и други образовни устано-
ви (школски мебел); 

2 21.10. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на културата (за потреби-
те на музеи, архиви, театри, галерии, 
библиотеки и сл.); 

2.21.11. Дрвениот, металниот и другиот мебел 
во областа на физичката култура; 

2.21.12. Машините, уредите и апаратите, 'за 
подготвување на храна и садовите за 
сервирање на храна; 

2.21.13. ' Шпоретите и печките за загревање 
на простории и шпоретите и печките 
за варење на храна (електрични, тер-
моакумулациони, гасни, на јаглен и 
ДРУГИ); 

„ 2.21.14. Разладните уреди и разладните апа-
рати; 

2.21.15. Машините, уредите и апаратите, за 
перење и сушење на алишта (опрема 
на пералници и сушилници); 

2.21.16. Машините, уредите и апаратите за 
одржување чистота и за вентилација 
на простории; 

2.21.17." Канцеларискиот мебел, дрвен, мета-
лен и друг (маси, столови, ормани, 
витрини и сл.); 

2.21.18. Другиот ненаведен мебел и другите 
ненаведени машини, уреди и апарати 
за' општи и посебни намени. 

3. Градежните објекти и опремата, што не се 
распоредени во ниедна од групите од точ. 1 и 2 на 
оваа одлука, се распоредуваат во група, а во рамките 
на група во дел, односно позиција на група, во 
која се распоредени на нив сличните градежни об-
јекти односно опрема. 

Сличноста на градежниот објект односно опрема 
се определува според видот на материјалот од кој 
објектот односно опремата е произведена и според 
намената за која служат тие. Ако за производство 
на градежниот објект, односно опремата е употребен 
разновиден материјал и ако градежниот објект и 
опремат^ се користи за разновидни намени, слич-
носта се определува според претежноста (над 50%) 
на материјалот од кој градежниот објект односно 
опремата е произведена и претежноста (над 50%) 
на намената за која служи објектот односно опре-
мата. 

4. Корисниците на општествени средства се дол-
жни во деловните или други соодветни книги да ја 
искажат вредноста на градежните објекти и опре-
мата, пред и по спроведената Ревалоризација, спо-
ред групите во кои градежните објекти, односно оп-
ремата се распоредуваат според оваа одлука. 

5. Сојузниот завод за статистика ќе определи 
потребен број репрезентанти за секоја група на 
градежни објекти и опрема за која, од одбрани ин-
веститори и изведувачи на работите и од одбрани 4 
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производители и увозници на опрема, ќе собираат 
податоци за цените, заради утврдување на кумула-
тивните индекси на цените за спроведување на Ре-
валоризацијата на основните средства и на сред-
ствата на заедничката потрошувачка на корисници-
те на општествени средства. 

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

Е. п. бр. 635 
4 септември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

658. 

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 

секретар за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ »KLEINE ZEITUNG« 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот »Kleine Zeitung«, број 180 
од 6 август 1975 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр 650-1-22/386 
3 септември 1975 година 

Белград 
По овластување 

од сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 

потсекретар, 
Мартин Кошир, с. р. 

659. 

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 
(4 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 »LA ЅТАMРА« 

Се забранува внесувањето во Југославија и ра-
стурањето на весникот »La Stampa«, број 185 од 13 
август 1975 година, што излегува на италијански 
јазик во Торино, Италија. 

Бр. 650-1-12/226 
3 септември 1975 година 

Белград 

660. 

. Дрз 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, 3 9 / 7 4 ) , СОЈУЗНИОТ сек-
ретар за внатрешни работи донесува ' 

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

MCTNE ZEITUNG« 

Се забранува внесувањето во Југос па ви ја и ра-
стурањето на весникот »Frankfurter Allgemeine 
Zeitung«, број 176 од 2 август 1975 година што из-
легува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна 
Република Германија. 

Бр... 650-1-22^4 
3 септември 1975 година 

Белград 

По овластување 
од СОЈУЗНИОТ секретар 
за внатрешни работи, 

потсекретар, 
Мартин Кошир, с. р. 

661. 

Врз основа на член 58 став 4 од Законот за ав-
торското право („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/68), 
Сојузот на -композиторите на Југославија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУ-

ВАЊЕ НА ЈАВНОСТА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

Член 1 ф 
Во Правилникот за надоместоците за јавно из-

ведување и соопштување на јавноста музички де-
ла („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/71) во член 1 
став 2 зборот: „мали" се заменува со зборот: „му-
зички". 

Член 2 
Во член 9 точка 1 зборовите: „според највисо-

киот износ предвиден за односната категорија во 
тој распон" се. заменуваат со зборовите: „во двоен 
износ на највисокиот износ во тој распон предви-
ден за односната категорија" а во точка 2 зборо-
вите: „во двоен износ" со зборовите: ,во двоен из-
нос на утврдениот фиксен износ, односно процент". 

Член 2 
Член 10 се менува и гласи: 
„Ако музичките дела се користени без прет-

ходна дозвола (неовластено користење) и ако за 
такво користење е предвиден авторски надоместок 
во месечен паушален износ, ќе се смета дека де-
лата се користени во текот на целиот календарски 
месец во кој е утврдено неоштетеното користење, 
без оглед на бројот на деновите во кои се фактич-
ко користени". 

Член 4 
Текстот на Тарифата се менува и гласи: 

По овластување 
од сојузниот секретар 
за внатрешни работи, 

потсекретар, 
Мартин Кошир, с. р. 
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, , Т А Р И Ф А ; 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА ЈАВНОС-

ТА МУЗИЧКИ ДЕЛА 

А. НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ 

I. Музички приредби 
ТАРИФЕН БРОЈ 1 

Надоместок се плаќа во височина: 

Реден 
број 

Вид на приредбата 
Пристап со наплата 

на влезен билет или 
на други форми на 

наплатување 

Пристап 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 
надомес-

токот 
динари 

1 Концерт на сериозна музика 

2 
3 
4 
5 
6 

Концерт на забавна музика, шоу и сл. 
Концерт на народна музика (песни и игри) 
Академија, прослава и сл. 
Бал етен дивертисман 
Променаден концерт 

6% од бруто-приходот - 6% од хоно-
рарот на-
изведува-
чите, 40,00 

10% „ ,, „ . 10% „ 60,00 
8% „ ,, ,, 8% ,, 60,00 
6% „ „ „ 6% ,, 20,00 
6% ,, ,, „ 6% ,, 40,00 

до 100,00 динари 20,00 

Надоместокот за изведување се плаќа според овој тарифен број и ако приредбата има назив, 
како што се: музички фестивал, музичка свеченост, собор на народна музика,' музичко натпревару-
вање, демонстрација на музика' и сл., со тоа што стапката се определува според видот на музиката. 

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна), се при-
менува просечната стапка од овој тарифен број. 

II. Забавни приредби 
ТАРИФЕН БРОЈ 2 

Надоместокот се плаќа по приредба во височина1 

Реден 
број 

Вид на приредбата 
Пристап со' наплата 

на влезен билет или 
на други форми на 

наплатување 

Пристап 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 
надомес-

токот 
динари 

1 Игранка, другарска вечер и сл. 

2 Забава, бал, маскенбал, дочек на Нова 
година и сл, 

30% од бруто-приходот ' 10% од хоно-
рарот на 
изведу-
вачите 

12% ,, 12% 

30,00 

100,00 

Ако покрај влезниот билет се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.), на 
име надоместок за изведување музички дела се наплатува, освен надоместбкот од овој тарифен број, 
и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. Надоместокот за изведување во наведениот 
износ се наплатува и кога се наплатува задолжителна консумација без наплатување на влезен билет. 

III. Други приредби 

Надоместокот за изведување се плаќа по при-
редба, и тоа: 

1. модни ревии, ревии на мраз, избор на убави-
ца и сл.: 

ТАРИФЕН БРОЈ 3 
1) со наплата на влезни билети или на други 

форми на наплата - 4% од бруто-приходот; 
2) со бесплатен пристап: 

а) ако се користи жива музика — 4% од хо-
норарот на изведувачите; 

б) ако се користи механичка музика — 100 
до 200 динари. 

Ако приредбата има карактер на концерт, на-
доместокот се плаќа според тарифниот број 1 на 
оваа тарифа; 

2. Циркуски претстави: 

ТАРИФЕН БРОЈ 4 
1) ако се користи жива музика — 40 до 100 

динари; 
2) ако се користи Механичка музика, освен му-

зички автомати — 20 до 50 динари; 

3. Артистичка приредби: 

ТАРИФЕН Б Р б Ј 5 

1) ако се користи жива музика — 4% од пред-
видениот бруто-приход; 

2) ако се користи механичка музика — 10 до 40 
динари; 
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4. Спортски и фискултурни приредби: 

ТАРИФЕН БРОЈ 6 

На игралишта, стадиони, пливалишта и др. за 
користење механичка или жива музика пред по-
четокот на приредбата, во пауза и по приредбата: 

1) до 10.000 седишта 40 до ДОО' динари 
2) над 10.000 до 30.000 седишта 100 до 200 
3) над 30.000 седишта 200 до 300 
За користење музика на самата приредба (меха-

ничка или жива музика), со која се изведува фис-
културна или спортска програма, се плаќа 2% од 
бруто-приходот на влезните билети, односно од хо-
норарот на изведувачите; 

5. Изведување на музички несценски дела при прикажување на сценски дела: 

Т А Р И Ф Е Н Б Р О Ј 7 

АКО музичките несценс^ дела не се составен дел на сценското дело ниту се порачани за прикажу-
вање на односното сценско дело — според вкупното траење на несценската музика: 

Реден 
број 

Траење на музиката 
Пристап со наплата 
на влезен билет или 
на други форми на 

наплатување 

Пристап 
бесплатен 

Најнизок 
износ на 
надомес-

токот 
динари 

1 

2 
3 
4 

до 10 минути 

до 20 
до 30 

над 30 

2% од бруТо-приходот 

3% 
4% 
5% 

2% од хоно-
рарот на 
изведу-
вачите 

3% ,, 
4% ,, 
5% ,, 

20 
40 
60 
80 

IV. Свирачи поединци 

ТАРИФЕН БРОЈ 8 
Надоместок плаќаат свирачи поединци за из-

ведување музички дела: 
1) на саеми, панаѓури и сл. 

дневно 20 до 50 динари 
2) договорен годишен пау-

шал во износ од 100 до 400 ,, 
3) на свадби 50 до 200 ,, 
На инвалидите надоместокот им се намалува 

за 50%. 

Б. НАДОМЕСТОК ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТО-
ЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ МУЗИЧКИ ДЕЛА 

Y. Угостителски дуќани 

Жива музика 
ТАРИФЕН БРОЈ 9 

Надоместокот за изведување жива музика во 
угостителските дуќани изнесува месечно: 

1) во угостителските дуќани во кои не се напла-
туваат влезни билети или задолжителна консума-
ција: 

Траење на изведувањето на жива музика 
(до 24 часот) (по 24 часот) 

до 3 дена свирење повеќе од 3 дена до 3 дена свирење повеќе од 3 дена 
во неделата свирење во неделата во неделата свирење во неделата 

Д и н а р и 

д о 4 0 1 6 0 ДО 2 0 0 2 6 0 д о 3 4 0 2 0 0 , д о 2 8 0 3 2 0 ДО 4 4 0 

о д 4 1 ДО 8 0 2 0 0 ДО 2 6 0 3 4 0 ДО 4 2 0 2 8 0 ДО 3 6 0 4 4 0 д о 5 4 0 

ОД 8 1 ДО 1 2 0 2 6 0 ДО 3 2 0 4 2 0 ДО 5 0 0 ' 3 6 0 ДО 4 4 0 5 4 0 ДО 6 6 0 

о д 1 2 1 ДО 1 8 0 3 2 0 ДО 3 6 0 5 0 0 ДО 5 8 0 4 4 0 ДО 5 2 0 6 6 0 ДО 7 6 0 

о д 1 8 1 ДО 2 4 0 3 6 0 ДО 4 4 0 5 8 0 ДО 6 8 0 . 5 2 0 ДО 6 2 0 6 7 0 д о 8 6 0 

о д 2 4 1 ДО 3 0 0 4 4 0 д о 5 2 0 6 8 0 ДО 7 8 0 6 2 0 ДО 7 4 0 8 6 0 ДО 9 6 0 

о д 3 0 1 ДО 3 6 0 5 2 0 д о 5 8 0 7 8 0 ОД 8 6 0 7 4 0 ДО 8 0 0 9 6 0 ДО 1 0 2 0 

о д 3 6 1 ДО 4 2 0 5 8 0 ДО 6 6 0 8 6 0 ДО 9 6 0 8 0 0 ДО 9 0 0 1 0 2 0 ДО 1 1 2 0 

о д 4 2 1 ДО 4 8 0 6 6 0 ДО 7 2 0 9 6 0 ДО 1 0 6 0 9 0 0 ДО 1 0 0 0 1 1 2 0 ДО 1 2 2 0 

о д 4 8 1 ДО 5 4 0 7 2 0 ДО 8 0 0 1 0 6 0 ДО 1 1 6 0 lftOO ДО 1 1 0 0 1 2 2 0 ДО 1 3 6 0 

о д 5 4 1 ДО 6 0 0 8 0 0 ДО 8 8 0 1 1 6 0 ДО 1 2 6 0 1 1 0 0 ДО 1 2 0 0 1 3 6 0 ДО 1 4 6 0 

о д 6 0 1 ДО 6 6 0 8 8 0 ДО 9 2 0 1 2 6 0 ДО 1 3 0 0 1 2 0 0 ДО 1 2 6 0 1 4 6 0 ДО 1 4 8 0 

е д 6 6 1 ДО 7 2 0 9 2 0 ДО 9 8 0 1 3 0 0 ДО 1 4 0 0 1 2 6 0 ДО 1 3 4 0 ' 1 4 8 0 ДО 1 5 8 0 

о д 7 2 1 ДО 7 8 0 9 8 0 д о 1 0 6 0 1 4 0 0 ДО 1 5 0 0 1 3 4 0 ДО 1 4 4 0 1 5 8 0 ДО 1 6 8 0 

о д 7 8 1 д о 8 4 0 1 0 6 0 ДО 1 1 2 0 1 5 0 0 ДО 1 6 0 0 1 4 4 0 ДО 1 5 4 0 ' 1 6 8 0 ДО 1 7 8 0 

о д 8 4 1 ДО 9 0 0 1 1 2 0 д о 1 2 0 0 1 6 0 0 ДО 1 6 8 0 1 5 4 0 ДО 1 6 4 0 1 7 8 0 ДО 1 8 8 0 

н а д 9 0 0 1 2 0 0 ДО 1 2 8 0 1 6 8 0 ДО 1 7 8 0 1 6 4 0 ДО 1 7 4 0 1 8 8 0 . д о 1 9 8 0 

За поединечно изведување надоместокот се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа, а 
најнизок износ е 100 динари по ден. 

Број столови 
во затворен 
или отворен 

простор 
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Барови и слични локали во кои се танцува — 
за 50% повеќе од надоместоците наведени во став 1 
на оваа одредба; 

2) во угостителските дуќани во кои се наплату-
ваат влезни билети или задолжителна консумација 
— според тарифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа 
што надоместокот може да се договори и во месечен 
паушален износ; 

3) за деновите кога угостителскиот дуќан ко-
ристи музика подолго, или од посетителите напла-
тува влезни билети, резервации, задолжителна кон-
сумација или повишена цена и сл. (за дочек на 
Нова година, забава, бал, свадби, прослави, банкети, 
матурски, бруцошки, клупски вечери и сл.), тој 
покрај месечниот износ на надоместокот, плаќа и 
посебен надоместок за изведувањето според та-
рифниот број 2 на оваа тарифа. 

Механичка музика 

ТАРР1ФЕН БРОЈ 10 
1. Надоместокот за изведување музика преку 

грамофон или магнетофон во угостителски дуќани, 
освен во барови и слични локали во кои се танцува, 
изнесува месечно 20 до 60 динари. 

Врз барови и слични локали во кои се танцува, 
се применува тарифниот број 9 на оваа тарифа. 

Ако во локалите од став 1 на овој тарифен број 
се наплатуваат влезни билети или задолжителна 
коисумација, надоместокот се плаќа според тариф-
ниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се 
договори и месечен паушален износ. 

2 Надоместокот за изведување музика преку 
радиоапарат или телевизор во угостителските ду-
ќани, изнесува месечно 15 до 40 динари. 

3. Надоместокот за пренесување во секоја друга 
просторија или место преку звучници на музика 
изведена преку грамофон, магнетофон или радно-
апарат изнесува 50% од основниот надоместок од 
точ.'1 и 2 на овој тарифен број, 

VI. Мензи и бифеа зѕо организации на здружениот 
труд и во државни органи 

ТАРИФЕН БРОЈ 11 
Надоместокот се плаќа месечно за изведување 

музика преку: 
1) грамофон или магнето-

фон ' 10 до 30 динари 
2) радиоапарат или теле-

визор 10 до 30 " 

VII. Одморалишта и планинарски домови 

ТАРИФЕН БРОЈ 12 
Надоместок се плаќа „месечно за изведување 

музика преку: 
1) грамофон или магнето-

фон 10 до 30 динари 
2) рздиоапарат или теле-

визор 10 до 30 ,, 

б) радиоапарат или теле-
визор, по едно средство 
(апарат) 20 до 40 . ,, 

в) озвучување по еден звуч-
ник 10 Ј, 

Ако се користат повеќе средства (апарати), на-
доместокот може да се договори и во месечен пау-
шален износ, земајќи го предвид бројот на сред-
ствата (апаратите) што се користат; 

2) продавници, млекарници, бензински станици 
и сл., преку: 

а) грамофон или »магнето-
фон 15 до 30 динари 

б) радиоапарат или теле-
визор 15 до 30 ,, 

в) озвучување по еден звуч-
ник 10 

IX. Саеми 

ТАРИФЕН БРОЈ 14 
Надоместок се плаќа за користење механичка 

музика, освен' музички автомат, дневно од 30 до 100 
динари. 

X. Занаетчиски дуќани 

ТАРИФЕН БРОЈ 15 
Надоместок се плаќа месечно за изведување 

музика во: 
1) слаткарници, преку: 
а) грамофон или магнето-

фон , 10 до 30 динари 
б) радиоапарат или теле-

визор 10 до 30 ,, 
2) бербер еко-фризер ски дуќани, преку: 

радиоапарат грамофон 
или магнетофон 10 до 30 ,, 

3) салони за чистење обувки, преку: а
 х 

а) грамофон или магнето-
фон 10 до 30 динари 

б) радиоапарат или теле-
визор 10 до 30 ,, 

4) други занаетчиски дуќани, преку: 
а) грамофон или магнето-

фон 10 до 30 динари 
б) радиоапарат или теле-

визор 10 до 30 ,, 

XI. Фабрики и поголеми занаетчиски погони 

ТАРИФЕН БРОЈ 16 
Надоместокот изнесува месечно, и тоа: 
1) основен надоместок за 

озвучување 50 до 100 динари 
2) за секој звучник 10 ,, 

VIII Трговски дуќани 

ТАРИФЕН БРОЈ 13 
Надоместок се плаќа месечно за изведување 

музика во: 
1) стоковни куќи и па жаришта преку: 
а) грамофон или магнето-

фон по едно средство 
(апарат) , 20 до 40 динари 

XII. Превозни средства 

ТАРИФЕН БРОЈ 17 
Надоместокот се плаќа месечно за изведување 

музика: 
1) на бродови, преку: 
а) жива музика според тарифниот 

број 9 на оваа та-
рифа 
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б) механичка музика, по 
едно средство (апарат), 
освен музичките авто-
мати од' тарифниот број 
28 на оваа тарифа 20,00 до 60,00 динари 

в) озвучување, по звучник -10,00 ,, 
2) во автобуси, возови или авиони, преку изве-

дување механичка музика, освен музичките авто-
мати од тарифниот број 28 на оваа тарифа: 

а) по автобус 15,00 до 30,00 динари 
б) по озвучен Еагон 10,00 ,, 30,00 ,, 
в) по авион 20,00 ,, 50,00 ,, 
За возовите што немаат постојан број вагони, 

надоместокот може да се договори во месечен пау-
шален износ; 

3) на автобуски или железнички станици, на 
бродски пристаништа и аеродроми, преку: 

а) механичка музика по 
едно средство (апа-
рат), освен музичкиов 

автомат од тарифниот 
број 28 на оваа та-
рифа 20,00 до 60,00 динари 

б) озвучување, по звуч-
ник 10,00 ,, 

4) во рекламни автомо-
били (автомобили ,што 
во текот,, на возењето - . „ 
вршат реклама со му-
зика) преку: механич- „ ' / 
ка музика 20,00 до 60,00 динари 

XIII. Кина 

ТАРИФЕН БРОЈ 18 
Надоместокот за изведување музика преку гра-

мофон, магнетофон, радиопарат или некое друго 
механичко средство пред почетокот на претставата, 
во пауза или по претставата во кино, се плаќа ме-
сечно според следната табела: 

Број 
седишта 

Цена на влезни 
билети над 15 

Број претстави неделно 

од 8 до 15 од 5 до 7 

д и н а р и 

ДО 4 

над 
500 

од 300 
до 500 

над 8 динари 
од 6 до 8 

ДО 6 

над 8 динари 
од 6 до 8 ,, 

ДО 6 

над ' 8 динари 
до 300 од 6 до 8 ,, 

ДО 6 ,, 

180,00 
135,00 
90,00 

144,00 
108,00 

72,00 

90,00 
66,00 
45,00 

144,00 
108,00 
72,00 

114,00 
87,00 
57,00 

72,00 
54,00 
36,00 

108,00 
81,00 
54,00 

87,00 
64,50 
43,50 

54,00 
39,00 
27,00 

72,00 
54,00 
36,00 

57,00 
43,50 
28,50 

36,00 
27,00 
18,00 

XIV. Читалници 

ТАРИФЕН БРОЈ 19 

Надоместокот изнесува месечно за механичка 
музика, освен музички автомат 10 до 20 динари. 

XV. Општествени или клупски простории 

ТАРИФЕН БРОЈ 20 
Надоместок се плаќа месечно за изведување 

механичка музика преку: 
1) грамофон или магнетофон 10 до 30 динари 
2) радиоапарат или телевизор 10 до 30 „ 

. Надоместокот за изведување музички дела во 
клубови, со пристап со наплата на влезни билети 
или на други форми на наплатување, или со 
игранка (диско-клубови и др.), се плаќа според та-
рифниот број 2 на оваа тарифа, со тоа што може 
да се договори и во паушален износ. 

XVI. Изложби, галерии, музеи 

ТАРИФЕН БРОЈ 21 
Надоместок се плаќа за изведување механичка 

музика, освен преку музички автомат, и тоа: 
дневно 10 до 20 динари 

XVII. Југословенска народна армија 

ТАРИФЕН БРОЈ 22 
Надоместокот за изведување при службени сви-

рења во Југословенската народна армија се плаќа 
според посебна спогодба. 

Како службени свирења во Југословенската на-
родна армија се подразбира« изведување на музички 
дела во касарни и гарнизони за војници,^ при дочек 
и испраќање на државни делегации, воени паради, 
погреби и сл. 

АКО музичките дела не се изведуваат за целите 
од став 2 на овој тарифен број, врз таквото изве-
дување ќе се применува соодветниот тарифен број 
на оваа тарифа. 

XVIII. Спортски игралишта, бањи и кампови 

ТАРИФЕН БРОЈ 23 
Надоместок се плаќа месечно за изведување: 
1) механичка музика, освен 

преку музички автомат 100 до 300 динари 
2) озвучување — по еден 

звучник 10 ,, 

XIX. Забавни паркови и вртелешки 

ТАРИФЕН БРОЈ 24 
Надоместок се плаќа за изведување механичка 

музика, освен преку музички автомат, и тоа: 
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1) во забавни паркови: 
дневно 

2) за вртелешки: 
дневно 

XX. Училишта за танцување 

ТАРИФЕН БРОЈ 25 
Надоместокот изнесува месечно, без оглед на 

видот на музиката, 50 до 200 динари. 

XXI. Месни разгласни станици 

ТАРИФЕН БРОЈ 26 
Надоместок се плаќа за користење механичка 

музика, и тоа: 
1) дневно 10 до 60 динари 
2) месечно 40 до 160 „ 

XXII. Локални радиостаници 

ТАРИФЕН БРОЈ 27 
Надоместок се плаќа месечно според" траењето 

на емисиите во неделата, и тоа: 
ДО 6 часови , 1 75 динари 

повеќе од 6 до 12 часови 75 до 150 динари 
повеќе од 12 ДО 18 ,, 150 до 225 П 
повеќе од 18 X0 24 ,, 225 до 300 и 
повеќе од 24 ДО 30 ,, 300 до 375 и 
повеќе од 30 ДО 36 375 до 450 » 
повеќе од 36 до 42 450 до 575 и 
повеќе од 42 ДО 48 ,, 575 до 600 W 
повеќе од 48 675 W 

Локалните радиостаници кои за емитирање му-
зички дела по желби на слушателите или со цел за 
пропаганда, реклама и сл., остваруваат посебни 
приходи за тие емитирања, плаќаат, покрај надоме-
стокот од став 1 на овој тарифен број, уште и 4% 
од тие бруто приходи. 

XXIII. Музички автомати 

ТАРИФЕН БРОЈ 28 
Надоместок се плаќа месечно за изведување му-

зика преку музички автомати без екран, и тоа: 
1) со уплата на жетон до 

1,00 динар 80 до 120 динари 
2) со уплата на жетон над 

1,00 динар 120 до 160 „ 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Ѕр. 05-3650/2 
24 мај 1975 година 

Белград 

Сојуз на композиторите на Југославија 

Вршител на должноста 
генерален секретар, Претседател, 

Адалберт Марковиќ, с. р. Цвјетко Ивановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-

вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

— по повод четириесетгодиишината на излегу-
вањето, а за значаен придонес за развивањето на 
земјоделските науки и за образованието на младите 
стручњаци 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА , 

Архивот на земјоделските науки; 

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

Ивановић Раденка Милутин; 

—за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности, како и во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дужевић Луке Стјепан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Пејовић Крсте Павле, Пешић Радисава Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јабланов Ксенофонта Добривој; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Драгић Бранислава Драган, Јанчић Косте 
Топлица, Петровић Владислава Тихомир; 

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

—за особени заслуги во одбраната од поплави 
на подрачјето Босанска Градишка и придонес за 
унапредувањето на водостопанството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Водостопанското претријатие „Сава" — Босан-
ска Градишка; 

20 до 100 динари 

10 до 20 ,, 
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Од С Р Ц р н а Г о р а 

—за особени заслуги во стручното образование 
на земјоделските кадри и придонес за унапредува-
њето на земјоделството на своето подрачје 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Земјоделско-унилишниот центар „Душан Вла-
ховић" — Бар 

— за долгогодишна револуционерна работа, за 
извонредни заслуги во организирањето и изградбата 
на социјалистичкото самоуправно општество, за 
особен придонес од значење за општиот развиток 
и јакнењето на независноста на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Мугоша Вида Андрија, Попивода Горчина Крсто; 

— за долгогодишна револуционерна работа и за 
извонредни заслуги во изградбата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, за раз-
вивањето и јакнењето на свеста на нашите граѓани 
во борбата за слободата и независноста на нашата 
земја, како и за значаен придонес за нејзината по-
литика на мир и пријателска соработка со други 
држави 

Ср ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Мићуновић Јована Вељко; 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во развивањето и зацврстувањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и други држави, како и за придонес за јек-
нење, на свеста на нашите граѓани во борбата за 
слободата и независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Павићевић Војина Мишо; 

за долгогодишна револуционерна работа, за 
особени'заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес за политиката на миро-
љубива соработка и пријателски односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и други држави 

Вицковић Васе Михајло; 

—за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Божовић Сима Божо, Капичић Мила Јово, Ко-
стић Ђуре Душан, Ковачевић Петра Војо, Лазаре-
вић Сава Божо, Мандић Вида Глигорије, Матковић 
Крста Мирко, Поповић Петра проф. др Иво — Ђани, 
Поповић Крста Никола, Поповић Луке Бујадин, 
Станишић Ђоке Милија, Томашевић-Арнесен Петра 
Стапа, Вукотић Драга Јован, Вуковић Петка Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бајровић Адема Ахмет, Драговић Сава Душан, 
Грозданић Вукала Крсто, Јовановић Отилија Лидиа, 
Јовичевић Јована Нико, Ковачевић Николе В јера, 
Марићевић Николе Славко, Павићевић Ђока др 
Бранко, Радичевић Василије Велимир, Савићевић 
Марка др Миомир, Станишић Филипа Марко, т у -
ран Стјепана Антун, Томановић Теофила Лука, 
Војводић Рада Димитрије. Вучковић Ивана Милош, 
Вукосавовић Јова Радомир; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђурановић Митра Лука,-Грбовић Радована Да-
нило, Михаиловић Митра Анђа, Прља Марка Ан-
дрија, Селмановић Алије Џемаил; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Лијешевић Станка Пеко, Почек Петра др Бран-
ко, Вујовић Сима Драгица; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Булатовић Михаил^ инж. Бранко, Кадовић Ви-
дака Илија, Реџовић Рама Амир; 

Од СВ Х р в а т с к а 

— по повод стогодишница та од постоењето, а за 
особени заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личен имот со 
што е сторен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО" СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Доброволното противпожарно друштво — Ча-
ков ец; 

Доброволното противпожарно , друштво — 
— Прелог; 

Доброволното противпожарно друштво — Ви-
ровитице ;. 

— за долгогодишна работа њ особени заслуги во 
основното образование и воспитувањето на младите 
за корисни членови на општеството и за придонес 
во ширењето на просветата и културата - -

Основното училиште Иванска; 
Основното училиште „Винко Шоњара" — 

— Комижа; 
— по повод триесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги во работата на младите во 
духот на идеите .на братството и единството 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Домот на учениците „6. мај" — Долга Реса 

— по повод педесет и петгодишнината од посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси во развива-' 
њето на спортот и физичката култура во својата 
средина и воспитувањето на членството во духот 
на братството и единството 

Спортското друштво „Оријент" — Риека; 

— по повод шеесетгодишнината од постоењето, 
а за- особени заслуги и постигнати успеси во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„Далмација" фабрика на карбид и феро легури 
— Дуги Рат; 

— по повод триесетгодишнината на работата, а 
за заслуги во развивањето на спортското воздухо-
пловство и постигнати успеси во натпреварувањата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аероклубот „Сплит" — Сплит; 

— за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личен имот со 
што е сторен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

Доброволното противпожарно друштво — 
— Цирквена 

Доброволното противпожарно друштво — 
Жабно; 

—по повод осумдесетгодишнинатја од постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личен имот со 
што е сторен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 
„ Доброволното противпожарно друштво — Криж; 

— по повод четириесетгодишнината од постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општествениот и личен имот со 
што е сторен значаен предонес за социјалистичката 
заедница 

Доброволното противпожарно друштво — Трње; 
— по повод четириесетгдишнината на работата, 

а за заслуги и постигнати успеси во развивањето на 
културногабавниот живот во својата средина 

Културното уметничко друштво „Слога" —Лу-
дог лав; 

— за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечките животи, општесвениот и личен имот со 
Што е сторен значаен придонес за социјалистичката 
заедница 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Доброволното противпожарно друштво — Шпи-
ранец; 

— по повод триесетгодишнината на работата, а 
за заслуги и успеси во стручното образование на 
кадри за потребите на стопанството 

Елекро-металскиот и текстилниот школски цен-
тар „Гуро Салај" — Жупан,а; 

— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независног на 
земјата, као и за придонес за политиката на миро-
љубива соработка и пријателски односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Цетинић Марина Марин; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок 
ка земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Хорват Андрије Јожа, Храбар Вицка Анте, Ро-
жић Шпира Иван, Видовић Ивана Габро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Блануша Исе проф. др Данило, Ивошевић Ђуре 
Тоде, Кончар Миле Милош, ДДацарол Вјекослава 
Славко, Маћешић Марка Михајло, Мађарић Вик-
тора Владо, Матић Стеве др Анка, Новосел Шиме 
Шиме; Павичић Кузме Андрија, Перић Јандре 
Игњатије, Почуча Николе Симо, Радаковић Ђуре 
Јоцо, Радојчић Саве Раде, Рожић Марина 1\Даринко, 
Вукадиновић Паве Ђуро; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите' народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата , 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Богдановић Николе Душан, Цвијановић Луке 
Алекса, Јурдана Ивана Иван, Комадина Стјепана 
Перо, Томаш Ивана Кажимир; « 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Андријашевић Анте Славко, Баста Николе Раде, 
Борчић Раде др Бранко, Браић Петра Вицко, Браум 
Фрање др Фрањо, Цвелић Ивана Драгутин, Чубра-
нић Николе Никола, Драгман Аугуста Ервина, 
Хинић Николе Бранко, Јанковић Антуна Мато, Ка-
ран Дамјана Душан, Каталинић Мате Крешо, Кисин 
Јована Милан, Клепац Владимира проф. Јосип, 
Креизигер Ивана Иван, Кучан Едуарда Оскар, Мар-
котић Ивана Бранко, Напипало Михајла Милић, 
Перков Јакова Валентин, Пернар Амброза Иван, 
Половина Стеве Никола, Поповић Николе Милан, 
Рокнић Јована Васо, Роков-Меданић Ивина Марија, 
Роков Јосе Роко, Рукавина Ивана Матан, Симић 
Оскара Фрањо, Сребреновић Блажа др Дионис, Ша-
шић Саве Милан, Шимић-Дувњак Николе Милка, 
Шкреблин Мије Стјепан, Вишњић Саве Михајло, 
Вуковић Ивана Никола; 



Петок, 19 септември 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 — Страна 1287 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ. 

Аџибаба Николе Милан, Брозичевић Маријана 
Рафаел, Буква Илије Марко, Чубрило Душана 
Ђорђе, Хајдин Николе Милош, Хинић Мије Гојко, 
Илинчић Николе Перо, Ивановић Милоша Јанко, 
Маковац Ивана Јуре, Петровић Матије Никола, 
Радовић Милоша Ђуро, Сабо Драгутина Марија, 
Шчуриц Ладислава Андрија, Штрбац Миле Марко, 
Бок Јосипа Антон, Вукадиновчћ Минка ИлиЈа, 
Жмак Мате Јосип, Жупанић Аугуста Фрањо; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод шеесетгодишнината на животот, а 
за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Мифтари Мифтар Осман; 
— за особени "заслуги и постигнати успеси во 

'работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

Доганџиски Милана Боро, Дуковски Костов Јо-
ван, Крстевски Илија Александар, Левков Димев 
Благој; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ивановски Дијаманди Михајло, Јордановски 
Никола, Јордан, Лазаревски Валко^ Заре, Ристевски 
Вангел Јорго, Стефановски Панде Живко, Трајков-
ски Алексо Танаско, Тулески Тодора Кочо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која' се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Леов Борисов Јордан, Милошевски Крсте Бла-
же, Русковски Ристо Мицко; 

Од С Р С л ов е н и ј а 

— по повод триесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во негата на хорското пеење и 
развивањето на музичката култура на младите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Млдинскиот мешовит хор на Гимназијата Цс л је; 
— по повод шеесетгодишнината на животот, а 

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

СО ОРДЕН НА РЕДУ Б Л ИК АТ А СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Светина — Томшич Власте Мира; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Борштнар Јожета Јоже, Ферјанчић Антона Ан-
тон, Грум Радета Душан, Интихар Јожета Алојз, 
Јаворшек Франца Фердинанд, Робек Винко, Тома-
жин-Рант Лука Франчишка; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредок на зејмата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Друшковић Јожета Драго, " Хрибар Франца 
Франц, Кержић Ивана Казимир, Кос Јернеја- Мар-
тин, Куловец-Ребсељ Антона Вида,, Логар Антона 
Јосип, Марковић Милана Васиљко, Обрачуни Ивана 
др Рудолф, Тројар-Седлар Матије Марија; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Беблер-Брецељ др Дамјана, Повх Јошка Душан, 
Зу панчић Јанеза Јанез; 

О д С Р С р б и ј а 

— по повод деведесетгодишнината на работата, 
а за особени заслуги во основното образование и 
воспитување на младите за корисни членови на 
општеството и за придонес во ширењето на просве-
тата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основното училиште „Андрија Ђуровиќ" — 
— Титово Ужице 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА' 
ЅВЕЗДА 

Ћирић Димитрија Светислав; ^ 
— за особени заслуги во ширењето на брат-

ството меѓу нашите народи и народности како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ' 
ВЕНЕЦ 

Дивац Средоја Миливоје; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ковачевић Војина Момчило, Красић Саве Сре-
тен, Марковић Јове Божо, Поповић-Станимировић 
Станимира Вера; 
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— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Благојевић Миленка др Новица; 
— за особени заслуги во развивањето и реали-

зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издига њето на в оен о - ст ру ч и ото 
Ѕшаењ^ иг борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

,Пановић Јакова Живорад; 

О д С А П К о с о в о 

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

- на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Брајовић Вида Павле, Џудовић Радована Ми-
лош, Вранићи Далила Рамадан; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дамазетов"ска-Поповић Коце Грозда, Петровић 
Сава Видак, Радојчић Павла Велиша', Ристић Вошка 
Раде; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ерика Вехапа Идриз, Боби чић Грујице Мили-
воје, Дурлевић Стаја Љубисав, Грезда Имера Ме.-
туш, Грковић Станка Бранко, Грковић Томе Илија, 
Ефендија Реџеп Муса; Јовановић Крсте Димитрије, 
Клајић Петера Радмила, Krujezija Hyseina Rexhep, 
Попадић Димитрија Јетан, Радуновић Јован Божо, 
Шеху Исљам Хамди, Шпаравало Ђорђа Миодраг, 
Шпаравало Ђорђа Живојин, Живковић Милана 
Трајко; % 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Иљаз Алије Алија, Рамадани Мусли Вебија; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Радојчић Павла Велиша; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
Ф 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги и постигнати успеси во образовани-
ето и воспитувањето на младите и за значаен при-
донес во ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА ,НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназијата „Сава Мунќан : ' — Бела Црква^ 

Бр. 72 
7 мај 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка 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 напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бошкан л о Ахмета Ха сен, Нановић Арифа 
Авдо, Остојић Грге Здравко, Пејановић Петра Јово; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дабић Јована Милан, Димић Микана Рајко; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсић-Николић Милосава Драгиња, Цветковић 
Анђелка Марко, Дедовић фурија Мендух, Ђорђевић 
Ђорђа Светозар, Гаши Ибиша Ука, Кемал, Дестана 
Махмут, Ковачевић Илије Ђоко, Митровић Риста 
Живко, Самарџић Вукадина Шпиро, Сталетовић 
Стојана Стоиљко, Вучевић Тодора Предраг, Живко-
вић Станка Богдан; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 
бд значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

" Бијакшић Фрање Емануел, Јелић Драге Бориша, 
Перенић Павла Иван, Пезељ Звонимира Драган, 
Шуњић Бошка Влатко; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Вујовић Михајла Милан; 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Цар Ивана Звонко, Олујић Миљка Сретко; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

' Чукељ Ивана Драгутин, Гредичак Јанка Вид; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Додиг Р1Лије Звонимир, Шпичек Ловре Јосип, 
Збуквић Јосипа Драгутин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чокљат Бошка Никола, Гибичар Фрање Дра-
- гу тие, Петровић-Парић Уроша Вера, Прлић-Вра-

бец Ивана Александра; 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бучанац Стјепана Антун, Цвенић Матије Ма-
рица, Чулиг Андре Милан, Дерета Јанка Лазо, Ху-
дерер Јосипа Иван, Кнежић Марка Мато, Мадарић 
Мате Иван, Млакар Стјепана Ј^сна, Скендер Дане 
Јосип, Тепша Вотслава Марта, Торјанац Маријана 
Антун, Видрански-Боуше Ивана Зорица. 

Бр. 74 
12 мај 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, -
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

' ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
иа земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

санитетскиот полковник Кичић Михајла проф. 
д-р Мирољуб. 

Бр. 78 
19 мај 1975 година 

белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

V 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бодрожић Симе Јово, Чудић-Вукмировић Миће 
Милка, Ерцеговић Стипе Шпиро, Гаћеша Ђуре 
Милутин, Грудић" Милоша Ђуро, Кушен Гашпара 
Андрија, Љуштина Стојана Мићо, Маринковић Јо-
сипа Вицко, Прван Марина Бранко, Рукавина Јо-
сипа Виктор, Седлар Мојсије Никола, Супина Ва-
лента Иван, Укропина Благоје Бранко, Војковић 
Вицка Франци, Вовк Јанеза прим. др Станко, Вуко-
братовић Илије Миле, Златовић Лазара Бранко; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Анђелић Гаје Младен, Башић Стјепана Јосип, 
Бенко Мије Иван, Бунчић Марка Милица, Бурић 
Стипе Јосип, Чича Петра Симо, Чубрић Марије 
Мара, Чуриловић Ивана Марко, Delyannis-Коваче-
вић Винка Вера, Домазетовић Ловре Перо, Думен-
чић Антуна Стево, Ђуранец Фрање Ђуро, Гајдек 
Мате Стјепан, Тотал Јосипа Стјепан, Тусић Илије 
Стипан, Ха л ар Баре Антон, Игњатовић Мелентије 



Страна 1290 — Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 септември 1975 

Никола, Јакшић Дмитра Божо, Карамарковић Ми-
лана Милош, Катић Илије Бранко, Кларић Јакова 
Круно, Којадиновић Раде Стојан, Крајновић Петра 
Петар, Лалић Јакова Стеванија, Мај етеровић Сто-
јана Урош, Маринковић Марка Марко, Мудровчић 
Фрање Мирослава, Посавец Вида Стјепан, Седлар 
Блажа Изидор. Сутловић Јеролтла Иво, Шакић 
Николе Јован, Загоршћак Јосипа Исидор, Жихер 
Мартина Винко, Жлибар Андрије Стјепан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Андреић Људевита Стјепан, Биондић Петра 
Иван, Биондић-Кришковић Јосипа Мирослава, Бла-
жевић Миле Милош, Бошњак-Харамбашић Алије 
др Хабиба, Бублић Шимуна Јосип. Будишић Стје-
пана Фрањо, Чакарун Грге Андрија, Чеко Панте-
лије Лука, Чикара Глигор Жарко, Чимбур Петра 
Петар, Ердељац Вјекослава Иван, Фудурић Петра 
Андрија, Гај ски Ивана Вид, Грдеиић Драгутина 
Предраг, Хорватић Марка др Крешо, Хубер-Мило-
сављезић Михајла др Драга, Иванковић Јакова 
Јурај, Јапунчић Милана инж. Дане, Јурченко Ми-
хајла Владимир, Калчић Павла Јанко, Конфиц 
Ђуре Славко, Кос Ивана Станко, Кованец Јосипа 
Драгутин, Ковачић Антуна Антун, Крпић Фране др 
Лука, КбћТег прим. др Иван; 

Мардешић Павла др Сибо, Милетић Славка др 
Мирко, Микшић Ђуре Звонко, Млађан Дмитра 
Марко, Ненадић Жарка Властимир, Николић Ру-
долфа Радослав, Павиша Мирко Никола, Плавец 
Људевита прим. др Стјепан, Плавшић Драгутина 
Бранко, Половић Мије Иван, ПОпек Стјепана Јанко, 
Поповић Алексе Миодраг, Посинк^вић-Ореб Николе 
Даница, Са л опек Миле Марица, Сикирица Петра 
Станко, Шарчевић Јакоба Живко, Шкртић Филипа 
Стјепан, Шоштарић-Черепинко Ђуре Љубица, Ву-
јаклија Миле Ђуро, Вујновић Миле Илија, Жугчић 
Ивана Андрија; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност на нашите гра-? 
ѓани " 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Сршен Николе Перо; 

т - за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

Ор ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чехко Мирка Драгутин, Хајсов Стјепана Иван, 
Иванчић досипа Андрија, Јамбрек-Балог Стјепана 
Ана, Каран Стевана Милош, ^ Кланцир Габријела 
Рудолф, Кукавица Милана" Младен, Лончарић 
Игнаца Иван, Пајић Петра Милош, Савић Милана 
Михајло, Савурдић Мирка Миле, Смрзлић Мили-
воја Милан, Владић Николе Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аршулић Јосипа Мата, Барлек Петра Балант, 
Бертић Петра Петар, Босанац Танасије Петар, 

Брестовац Винка Ђуро, Брезарић Николе Петар, 
Бродар Миливоја Изидор, Цвитичанин Милутина 
Раде, Ћосовић-Трифковић Аћима Стана, Фетаховић 
Деше Ризо, Галек Ивана Иван, Галековић Стјепана" 
Владимир, Галовић-Шлат Ивана Милка, Граберец 
Мије Иван, Грбеша Петра . Иван, Хорват Фрање 
Фрањо, Хорват Мирка Јосип, Хусњак Блажа Сил-
вестер, Ивчец Ане Ђуро, Јада нец Мате Иван, Јања-
товић-Ракић Луке Боја, Јуван Фрање-Фрањо, Кла-
сан Имбре Блаж, Класић Марка Милан, Косић 
Стевана Милош, Кра1ачић-Јавор Стјепана Јагица, 
Круљац Здравка Невенка, Купрешанин Миле Ни-
кола, Л укман-Лончарић Фрање Јелена, Малић 
Марка Љубан, Марек Ивана Иван, Марековић 
Јосипа Иван, Маринковић Раде Бранко, Мартино-
вић Нинка Драга, Мартиновић Јанка Драгутин, Ме-
даковић Милоша Божидар, Милашиновић 'Марка 
Станко; 

Ожић Мате Милан, Перхоч Јураја Драгутин, 
Перић Николе Петар, Перовић Ивана Стјепан, По-
повић Грге Иван, Просвец- Санковић Мије Катица, 
Пуљан Анте Петар, Пуриш Ивана Ђуро, Радаковић-
-Кутлић Стевана Даница, Рестовић Јерка Тончи, 
Ропар Мије Јосип, Сајко Јосипа Томо, Селец Томе 
Ђуро, Сестрић Николе Никола,, Шафран Имбре 
Ђуро, Шкарда Винка Фрањо, Шоронда Стеве 
Мирко, Штрбац Илије Миле, Шулина М^те Иван, 
Шупица Николе Анка, Уршанић Јанка Стјепан, 
Видец Јосипа Фрањо, Видовић Саве Милутин, Вук 
Мије Иван, Задравец-Рогић Јанка Мила, Зорковић 
Ивана Анђелко, Жегарац Милана Мирко, Жерјав-
-Бреговић Ђуре Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Филипа Рудолф, Ајдуковић Николе 
Сава, Аливојводић Мартина Иван, Амбруш Мирка 
Иван, Бабић-Гашљевић Владимира Славица, Баић 
Мате Никола, Бајковец Јосипа Стјепан, Балог Мар-
тина Славко, Бањанац Јована Васо, Бћрчанец Ђуре 
Иван, Баста Јанка Стево, Белавић Мије Јурај, Бе-
ровић Мате Зора, Беседник Стјепана Маријан, Бо-
ројевић Драгана Стојан, Бошњак Филипа Петар, 
Божичевић-Јовановић Влајка Милица, Божић Стеве 
Никола, Брезовечки Петра Драган, Буљ Дује Дује, 
Бунчић Теодора Петар, Целио-Цега-Молан Андреја 
Ирена, Црнковић Павла Миле, Чаћко-Демшар 
Фрање Терезија, Чалић-Ловрић Антуна Вера, Ча-
нић Ивана Јерко, Чанић ^Миле Јосо, Чреп Мије 
Фрањо, Чумпек Фрање Иван, Чурчија Божидара 
Милан, Ћираковић Петра Бранко, Далшашо Еугена 
Антун, Дасовић Паве Томо, Добријевић Ђуре Дми-
тар, Доротић Анте Петар, Драгичевић Јосипа Марко, 
Драгосавац Николе Ђуро, Драшковић Лазара Ни-
кола, Дудуковић-Арманини Петра Инге; 

Џакула Дамјана Милош, Ђурић Петра Драган, 
Фудурић Јуре Петар, Фурдек-Хус Ивана Еугенија, 
Га до Мије Мијо, Га ловец Мате Славко, Граховац 
Андрије Милан, Грегуринчић Мије Звонимир, Гргу-
рић Јосипа Здравко, Халинчић Петра Стјепан, 
Харабајса Ђуре Фрањо, Хорват Јанка Иван, Храњ 
Фридриха Валент, Хрњак Петра Јово, ИванагиН 
Стјепана Марин, Ивезић Фране Шиме, Ивошевић-
-Томић Николе Марија, Јаковић Миће Тодор, Јак-
шић Макса Илија, Јакшић Ивана Катица, Јакуш 
Андреја Андреј, Јамбровић Фрање Фрањо, Јањато-
вић Бај е Раде, Јарњевић Мате Јура, ЈаворчеаЅ 
Фрање Фрањо, Јазбец Јосипа Вилим, Јеролимов 
Јурај а Јелена, Јурач Јурја Стјепан, Јуричев Шиме 
Јосип, Ју ричев Анте Мирко, Јур јевић Јосипа Филип, 
Каменар Фрање Радослав, Кантар Јове Јово, Караа 
Јована Ранка, Керман Игнаца Виктор, Кисељак 
Леополда Стјепан, Кладарин Бранка Чедомир, 
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Клањец Ђуре Лука, Кларић Ивана Иван, Кларић 
Дује Лука, Клепац Антуна Драгутин, Кличек Ђуре 

Антун, Кнежевић Милоша Милош, Колар, Јакоба 
Стјепан, Корен Ђуре Владимир, Косић Томе Миле, 
Ковач Вице Драго, Ковач Ивана Иван, Ковач Стје-
пана Иван, Ковач Ивана Ладислав, Ковачић Миха-
ела Павао, Кожњак Мије Антун, Крањчец Матије 
Валент, Крашевац Кристине Антон, Кремзир Ивана 
Драгутин, Кресовић Илије Никола, Крпан Марка 
Иван, Кршул Шимуна Никола, Круљац Јосипа 
Иван, Кубинчан Стјепана Нацо, Кулаш Николе 
Миле, Куртек Адама Адам; 

Лединшчак Фрање АЛОЈЗ, Литарић Фрање Иван, 
Ловренчић Ивана Ђуро, Ловрић Милана Стево, 
Љеповић Стевана Мирко, Малешевић Глише Ни-
кола, Маљан Јосипа Богдан, Мамула Саве Саво, 
Мандић Петра Милорад, Маринковић Андрије Ни-
кола, Мартић Антуна Ловро, Мартинић Марка 
Јосип, Мартиновић Милоша Никола, Матијевић 
Драгана Јосип, Матишковић Андрије Иван, Мауко 
Мирка Фрањо, Мејашки Ивана Иван, Мерки Фе-
ренца Ференц, Михаљевић Стјепана Мирко, Мила-
шинчић Томе Зора, Миловац Томе Анте, Милунић 
Ивана Младен, Модринић Николе Обрад, Мравлин-
чић Валента Стјепан, Мрша Анте Влатко, Мунитић 
Квака-Петар, Новак Јакоба Фрањо, Новак Стјепана 
Никола, Опалић Душана Бошко, Пардон-Јакоповић 
Ђуре Блаженка, Перић Мишка Анте, Перхоч Јурај а 
Драгутин, Персоглиа Ромео др Свевлад, Пинтар 
Стјепана Иван, Пирш Фрање Јосип, Пискрец Винка 
Виктор, Пишкорић Јосипа Винко, Плеше Матије 
Матија, Плетикосић Јанка Никола, Почек Мартина 
Стјепан, Подгајски Јанка Драгутин, Precca Ivana 
Antonija; 

Радаковић Петра Милан, Радановић Василије 
Милан, Рађеновић Миле Јован, Рајшић Бранка 
Петар, Раковић Стојана Недељко, Ралевић Бења-
минћ Борис, Рибарић Валента Јосип, Рихтер-Станић 
Петра Весна, Рукавица Звонко, Селец Стјепана 
Мато, Слуњски-Флукс Андре Ката, Слуњски Магда 
Павле, Смиљанић Петра Момчило, Смољанић Ђуре 
Стево, Станковић Љубише Мирослав, Стилиновић 
Ивана Иван, Strozzi Donata Donat, Сурић-Јереб 
Ивана Мира, Свете-Дуганић Луке Нада, Шарчевић-
-Ракић Косте Марија, Шарић Ђуке Мирко, Шашек 
Драге Блаж, Шеничњак Јосипа Милан, Шимунец 
Ивана Вид, Шнајдер Јурја Иван, Штефичар Јосипа 
Фрањо, Шурина-Лончар Владимира др Рената, 
Швенда-Катушић Ивана Катица, Турина Фрање 
Лука, Валентак Ивана Мато, Вардић Јосипа Стипе, 
Васић Петка Теодор, Вискић Јуре Павао, Влахов 
Томе Роко, Врховчак Јосипа Драгутин, Врсаловић-
-Остојић Петра Марица, Вучетић Ивана Божидар, 
Вучетић Ђуре Маријан, Вуковић Јосипа Милош, 
Вурушић Мирка Стјепан, Загорац-Милошевић Ми-
ланка Зорка, З ј анић Николе Петар, Зол ој и Стјепана 
Јосип, Жегарац Стеве Ђуро, Жихер-Квештак Ј а -
коба Терезија, Живковић Ивана Шимун; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Барун Стипе Петар, Црнковић- Ивана Иван, 
Цвјетковић Марка Србобран, Ћаћић Анте Никола, 
Дејановић Дане Милан, Ергић Симе Љубо, Јакшић 
Саве Ђуро,. Крајновић Бранка Марко, Мацић Ми-
Јлуна Милош, Перковић Милана Антон, Радаковић 
Богдана Душан, Стилиновић Јосе Милан, Шимунић 
Мије Божидар, Узелац Стеве Милан, Бодановић 
Николе Љубо, Жарковић Грге Иван; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Барковић Николе Затко, Басарић Андрије Мато, 
Бећиревић Салка Момир, Бек Бенка Фрањо, Бли-
жец-Бакулин Стјепана Даница. Восак Јакоба 
Станко, Браииловић Мије, Иван, Буђановац Јована 
Милош, Бунић Андрије Јанко, Циглар Адама 
Валент, Дара бош Фрање Јосип, Дарлић Стјепана 
Јурај» Девић Душана Миле, Фекетић Петра Стјепан, 
Фунтек Ивана Славко, Га липец Петра Стјепан, 
Главица-Пинтарић Јосипа Марија, Грабровец-Ла-
мот Антуна Марија, Хорват Ивана Ђуро, Јагеринец 
Мије' Јосип, Јурковић Јосипа Јосип, Јурковић 
Славка Владо, Катанец Ивана Иван, Киринић 
Марка Марко, Клепа ц-Паиа Томе Ма рица, Корунић 
Јосипа Иван, Криже Ивана Драго, Крниц Стјепана 
Јосип, Крзнар Мартина Стјепан; 

Лељак Јакоба Драгутин, Макар Мије Јосип, 
Михајловић Милоша Перица, Можанић Томе Ми-
лан, НОЕ ах Антуна Иван, Новак Јурага Јурај, Очур-
шчак Мате Валент. Ораић Јосипа Јосип, Остојић 
Јосипа Мирко, Палчић Луке Дарко, Пањан-Север 
Вида Марица, Папа-Јаданец Златка Злата, Перко 
Флоријана Иван, Петричевић Фрање Мартин, По-
кривач Фрање Стјепан, Прица Саве Ђорђе, Раму-
шчак-Новак Блажа Вера, Раткај Фрање Јосип, 
Ребић Стјепана Иван, Реп Карола Габријел, Рудец 
Фрање Стјепан, Совиљ Буде Стево, Старчевић Симе 
Томо, Стрнпшћак Беденика Иван, Судар Милутина 
Никола, Шпиранец Мирка Мартин, Ш пр а,ш Мирка 
Мартин, Штајдухар-Мохорић Петра Даница, Турк 
Фабијана Антун, Уршулин Мате Славко, Ваздар 
Ратка Миливој, Винцељ Јанка Едо, Жилић Јована 
Милош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата t 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Артић Марије Драгутин, Аугуштанец-Чретни 
Map»a Францика, Барешић Николе Јосип, Барешић 
Јуре Никола, Барић Јосе Миле, Барић Ивана-Стје-
пан, Баошић Томе Иван, Белан Аугуста Златко, 
Бенчина Андрије Мато, Бериславић Ивана Ружа, 
Бибер Ивана Јосип, Билић Марка Ђуро, Бјазерић 
Луке Никола, Блажевић Ивана Иван, Богдановић-
-Вицка Јаков, "Богуновић Јандрић Дане, Бокулић 
Мате Марјан, Борић Бранка Јово, Восак Исидора 
Андрија, Босиљевац Јосипа Марко, Бошћак Јосипа 
Штефица, Брзнковић-Гашпарац Ивана Ивкица, 
Брезовић Јанка Стјепан, Бркљачић Петра Мари-
јана, Вулат-Брозовић Мије Ружа, Бутковић Албина 
Дамир, Цапан Мирка Фрањо, Цапан Мате Милан, 
Цапек Јосипа Алојз, Царек Блажа Јанко, Церо-
вечки Драгутина Миливој, Црнчевић Николе Петар, 
Цујзек Томе Алојз, Цврхткозић Тоне Миле, Цвртила 
Фрање Јанко, Чех Драгутина Златко, Чикаловић 
Анте Борис, Чоловић Јосипа Момир, Чоп Павла 
Вјекослав; 

Диздаревић Ахмо Мехмед, Докуш-Модрић Ан-
туна Антонија, Дошен Стјепана Андрија, Дражепо-
вић Луке Здравко, Дретар Петра Славко, Ђукић 
Николе Иван, Фекежа-Марковић Винка Драгица, 
Фиаменго Ивана Јаков, Фор јан Мије Мартин, Фу-
дурић Јанка Јосип, Фунда Ивана Драгутин, Гаћеша 
Илије Исо, Гал-Андреић Антуна Гертруда, Гал Па-
лента Јосип, Галовић Андрије Андрија, Газија-Ча-
вајда Јосипа Анка, Генераловић Симе 'Андрија, 
Голдашић Павао Петар, Горичан Стјепана Леополд, 
Горшћак Јосипа Иван, Грабић Мате Иван, Гранић 
Мије Марко, Грцић Анте Анте, Туго Николе Душа ч, 
Гвоздић Милоша Милан, Хајдук Мате Сенко, Xai-
стер Стјепана Иван, Хал ар Ивана Стево, Хадар 
Вида Томо, Хехет Аугуста ' Јурај, Холт-Тукша 
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Мирка Зденка, Хорват Стјепана Људевит, Хорват-
-Кушар Игнаца Терезија, Хорват Винка Валент, 
Хрвој Јосипа Мирко, Јанковић Мије Марија, Је-
ленчић-ХаЈнић Фрање Иванка, Јелић Николе Јосип, 
Јелић Ивана Марко, Јончић Миха Шимун, Југ 
Ивана Владимир; 

Кардун Марка Јуре, Кларић Божидара Божи-
дар, КоциЈан Стјепана Ловро, Колар Павао Стјепан, 
Колар-Хуис Драгутина Ирена, Коларић Антуна 
Вид, Колесар Слепана др Антун, Кордиш Ивана 
Алојз, Кошчевић-Сабљак Милана Бранка, Кошир 
Антуна Иван, Котараш Илије Никола, Кованец 
Мартина Виктор, Ковачевић Ивана Ђуро, Ковачић 
Томе Јанко, Крамарић Фрање Јосип, Крањчец 
Јосипа Антун, Кристофић Фрање Ђуро, Кризманић 
Матије Матија, Крижарић Стјепана Јосип, Крзнар 
Владимира Иван, Кучко Антуна Виктор, Кућа Стје-
пана Емил, Кукурик Јована Млађо, Кунштек Ан-
дрије Јулије, Куштреба Ђуре МИЈО, Лацковић Стје-
пана Звонимир, Ленац-Томљановић Ивана Мира, 
Лесјак Мирка Јулијана, Линчир-Видовић Трифуна 
Ана, Лисец Стјепана Томо, Литз-Дергез Стјепана 
Ана, Лончар Николе Нија, Лончар-Вацлавек Фрање 
Вјекослава, Лончарић Јосипа Стјепан, Лорковић 
Јосипа Фрањо, Лукачек Маријана Стјепан, Лукавац 
Бошка Милан; 

Мацан Марка Стипо, Магличић Јуре Драгутин, 
Мајнарић Антуна Антун, Мајнарић Луке Иван, 
Малигец Рудолфа Антун, Манојловић Љубе Олга, 
Марчац Томе Иван, Марко Ивана Иван, Маташин 
Мате Мирко, Матета Мате Фрањо, Мендрош Ивана 
Бартол, Михалић МИЈ е Тохмо, Микша Ивана Иван, 
Микшић Андрије Јосип, Микулић-Гајски Стјепана 
Марија, Милиновић Николе Драган, Милобара-Ва-
лентић Мије Љубица, Милојевић-Пузић Јове Не-
венка, Мирић Тадије Владимир, Младинео Петра 
Јурај, Млинаревић-Јуран Марка Анкица, Млинаре-
вић Јосипа Никола, Мочван Драгутина Драго, 
Мргић Милића Михајло, Мустић-Сокач Људевита 
Штефица, Недељко Јосипа Томо, Новак Људевита 
Фрањо, Орешчанин Цвије Никола; 

Паушић-Мрзљак Јанка Барка, Павић-Славичек 
Рока Драгица, Павлаковић Томе Иван, Павлековић 
Павао Вјекослав, Павлетић-Хладе Петра Ружа, 
Печек-Штимац Адама Вера, Печевски Фрање 
Фрањо, Печевски Јурај а Стјепан, Пејковић Ивана 
Јосип, Першак Виктора Адолф, Перус Јакоба 
Славко, Петринац Томе Славко, Петровић Јована 
Никола, Петровић Мате Марко, Пицек Алојза Ми-
рослав, Пилај Јосипа Катица, Плентај Драге Лео-
полд, Посарић Драгутина Драгутин, Послон Стје-
пана Јанко, Послончец Давида Стјепан, Поспиш 
Јанка Јанко, Премзл Стјепана Драгутин, Проту ли-
пач Ивана Рудолф, Пулић-Дујић Мате Терезија, 
Пуљар Мате Драган, Пупчевић Јоце Давид, Путар-
-Левстик Франца Фаника, Радманић Јеранима 
Павао, Раногајец Јакоба Јанко, Рашуо Лазе Никола, 
Рихтар Ивана Јурај, Роквић-Киш Стјепана Мира, 
Румбак Мате Драгутин, Рупчић-Мишкулин Рафа-
јела Драгица, Скендер Славка Бранко, Солар Јо-
сипа Иван, Сорић Вицка Филомена, Спудић-Дуга-
нић Петра Анкица, Спудић-Дивић Ђуре Јелка, 
Спудић Јосипа Јосип, Спудић Ивана Петар, Стоја-
новић Илије Ђуро. Стрмота Фрање Јања, Струкар-
Мајер Томе Нада, Светличић Јакова Вицко; 

Шаренгаћа Васе Богдан, Шимунко Бартола 
Стјепан, Шимуновић Јосипа Јурај, Шкрлец Мирка 
Павао, Шкрњуг Вида Јосип, Шкртић-Стипетић 
Мико Вера, Шлибар Јакоба Антун, Шојат Фрање 
Златко, Шолтић Јосипа Павао, Шоштарић Ивана 
Мартин, Штајдухар Едуарда Анкица, Штефичар 
Винка Вјекослав, Шукић Ивана Нада, Шушак 
Ивана Фердо, Шваљек Мирослава Виктор, Швец 
Томе Блаж, Штрук Аугуста Иван, Томац Марка 

Нада, Томац-Вучинић Раде Радмила,. Томљановић 
Марка Милан, Томљеновић Ивана Милан, Топић 
Анте Миле, Трбушчић Блаже Јосип, Трупковић 
Славка Катица, Тук Емила Ратимир, Бабец Валента 
Антун, Весели Фрање Дамир, Видовић Едгарда 
Рикард, Винцетић Ђуре Мирко, Вишњић Владе 
Миле, Водолшак-Грубар Ђуре Мирјана, Воларић-
-Ескулић Алојза Марија, Врана Ивана Анкица, 
Врбанац-Вичевић, Антона Анкица, Врбанц Агнезе 
Фрањо, Вреск Стјепана Томо, Вујаклија Николе 
Милош, Вук Стјепана Иван, Вукаловић-Домбај 
Ивана Зденка, Вукелић-Тиљак Марка Смиља, Ву-
кић Душана Милан Вукотић Милана Мира, Вуко-
вић Томе Петар, Вурушић Јосипа Рудолф, Зелић 
Ивана Иван, Земљић Ђуре Игнац, Згребец Валента 
Андрија, Звер Петра Драгутин, Звер Фрање Виктор, 
Жагар-Михелчић Јосипа Зорица, Жганец Ивана 
Фрањо, Жулић Мате Цвијетко, Жулић Јакоба 
Маријан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Црнковић Миле Стипе, Глушица Милана Ђоко, 
Јездић Милинка Радиша, Коштан Мате Дане, 
Крнић Грге Мато, Матић Марка Милан, Обрадовић 
Спасоје Божо, Огризовић Николе Милојко, Орло-
вић Луке Милош, Плантак Јосипа Славко, Рупић 
Маријана Никола. Стојков Мите Ангел, Свирчевић 
Мије Антун, Зурак Јосе Шиме. 

Бр. 90 
30 мај 1975 година 

Белград 
Претседател 
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Јосип Броз Тито, с. p. 
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