
Петок, 9 април 1976 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 14 ГОД. ХХХП 

189. 
Врз основа на член 18 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или име-
нува Собранието ра СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75); Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седни-
цата од 1 април 1976 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА НА ДЕ« 

ЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надо-
мест на трошоците за вршење на делегатска функ-
ција на делегатите во Собранието на СФРЈ („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/75) во точка 1 износот: 
„1.000" се заменува со износот: „1.250". 

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат 
од 1 април 1976 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1. 

Бр. 114-7/76-03 
1 април 1976 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Ѓокановиќ, е. p. 

190. 

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Адми-
нистративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 1 април 197(ј година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ 
ИЗБИРА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕ-
НУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА 
НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА 
ОД ПОТПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на дневниците на 
функционерите што ги избира и на функционерите 
што ги именува Собранието на СФРЈ според листата 
на именуваните функционери утврдена од потпис-
ниците на Општествениот договор и на делегатите 

во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 56/75) во точка 2 износот: .,250" се заменува со 
износот: „ЗОО". 

2. Во точка 3 износот: „130" се заменува со из-
носот: „150". 

3. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 
1 април 1976 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила остао* ден од 
дено* на објавувањето во „Службен лист на рИРЈк. 

Бр. 114-6/76-03 
1 април 1976 година 

белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Гокановиќ, с р. 

191. 

Врз основа на член 22 од Законот за личните 
доходи на функционерите дпто ги избира или име-
нува Собранието на СФРЈ и за надоместите на лич-
ните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седни-
цата од 1 април 1976 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА 
НАДОМЕСТОТ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРА-
НИЕТО НА СФРЈ СПОРЕД ЛИСТАТА НА ИМЕНУ-
ВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ УТВРДЕНА ОД ПОТ-
ПИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

1. Во Одлуката за износот на надоместот за 
трошоците за одвоен живот од семејството на функ-
ционерите што ги избира Собранието на СФРЈ и на 
функционерите што ги именува Собранието на СФРЈ 
според листата на именуваните функционери утвр-
дена од потписниците на Општествениот договор 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/75) во точка 1 
зборовите: „2.600 (две илјади и шестоттши)" се за-
менуваат со зборовите: „2.800 (две илјади и осум 
стотини)". 

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 
1 април 1976 година. 

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

Бр. 114-9/76-03 
1 април 1976 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован Гокановиќ, е. Pv 
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192. 

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на 
личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75), Адми-
стративната комисија на Собранието на СФРЈ, на^ 
седницата од 1 април 1976 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛИ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

1. Во Одлуката за условите и начинот на оства-
рување на правото на делегатите во Собранието на 
СФРЈ за користење автомобили во лична сопстве-
ност за службени цели („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/75) во точка 3 зборовите: „1 динар" се заме-
нуваат со зборовите „1,30 динари". 

2. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 
1 април 1976 година. 

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

Бр. 114-10/76-03 
1 април 1976> година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Милован f окановик, е- р. 

193. 

Врз основа на член 33 став 2 и член 35 од Зако-
нот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 36/72/ 71/72, 52/73 и 36/75), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ВО МЕЃУНАРОД-
НИОТ ПАТНИЧКИ ПРОМЕТ ШТО ГИ ВРШАТ 

СТРАНСКИ ЛИЦА 

1. Како услуги во меѓународниот патнички про-
мет што ги вр'шат странски лица, се сметаат, во сми-
сла на оваа одлука, услугите на превозот на патни-
ци и багаж "во воздушниот, поморскиот и друмскиот 
сообраќај. 

2. Услугите во меѓународниот патнички промет 
што ги вршат странски лица, се плаќаат со девизи. 

По исклучок од одредбата на став V од оваа т )̂-
чка, со динари се плаќаат услугите во меѓународ-
ниот патнички промет што ги вршат странски лица 
на редовните линии на кои,тој промет можат да го 
вршат и домашни организации на здружен труд, и 
тоа: 

Ц во воздушниот сообраќај — врз основа на до-
говор за заедничко користење на воздушните линии 
(POOL) или договор за деловно-комерцијална сора-
ботка склучен врз основа, на меѓудржавен договор 
за воздушниот сообраќај; 

2) во поморскиот сообраќај — врз основа на до-
говор за деловно-комерцијална соработка или врз 
обнова на меѓународен договор заснован врз реци-
процитет; 

3) во друмскиот сообраќај — врз основа на до-
говор за деловно-комерциј алиа соработка склучен 
врз основа на меѓународен договор заснован врз ре-
ципроцитет. 

Плаќањето на услугите според ст. 1 и 2 на оваа 
точка се врши преку соодветната организација на 
здружен труд — застапник на странското лице. 

3. Динарите што ќе се остварат со вршењето на 
услугите од точка 2 став 2 на оваа одлука, како и 
динарите што со вршењето на тие услуги се оства-
рени до денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, можат да се трансферираат во странство. 

4. Техничко упатство за спроведувале на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија: 

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

Е. п. бр.-214 
11 март 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

д-р Антон Вратуша, е. р. 

194. 

Врз основа на член 12 став 6 од Законот за 
утврдување и пресметување на вкупниот приход 
во основните организации на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75), Сојузниот 
извршен совет1 донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ИЗДАТОЦИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖЕ ДА ГИ ЗАСМЕТА ВО 
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО 

1. Како надомести на личните издатоци на ра-
ботниците' што (Ур га низ аци јата на здружен труд 

може да ги засмета во материјалните трошоци на 
работењето се сметаат паричните и други давања 
предвидени со оваа одлука. 

2. Во материјалните трошоци на работењето се 
засметуваат .следните надомести на личните изда-
тоци на работниците i 

1) издатоците за превоз: 
— на работниците и на другите лица на служ-

бено -патување, на работа на терен, на работа во 
друго место и на работа на граничен премин;" 

— на работниците на работа и од работа, ако 
поради оддалеченоста на станот и местото на ра-
ботата превозот е неопходен; 

• — на извршниот персонал во сообраќајот; 
— на работникот што заснова работен однос во 

друго место; 
— на работникот и на членовите на неговото 

потесно семејство при преселување од едно во друго 
место; 

— на работникот при повремено посетување на 
семејството, додека семејството му е настането во 
друго моето; 

— на работникот при повремено посетување на 
семејството за време на работата на терен; 

— на предметите од домаќинството на работни-
кот при преселување од едно место во друго, вклу-
чувајќи ги и издатоците заплакувањето и распакуј 
вањето на предметите, за натоварот, за истоварот и 
за сместувањето на предметите и ел.; 

2) издатоците и надоместите што се исплатуваат: 
— на работниците и на другите лица во вид на 

дневница за време на траењето на службениот пат 
по издаден патен налог, за работата на терен, за 
работата на граничен премин и за работата во друго 
место; 

— за стручното образование и за научноистра* 
жувачката работа што се врши во рамките на' про-
цесот на работата; 
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— за привременото сместување на работниците 
што, заради извршување на определени работи, 
привремено се упатуваат во друго место; 

на извршниот персонал во сообраќајот во 
вид на дневница; 

— за сместување и исхрана на летачкиот пер-
сонал за време на кондициони одмор; 

— на работниците за време на одвоен живот од 
семејството; 

— на работниците за работа под неповолни ус-
лови, како што се: летањето-на пилоти, навигатори* 
механичари, домаќинки и домаќини во воздухоплов, 
за работа на работилница надвор од населени места 
и за работа во време на траење на невреме, дејство 
на виша сила и ел.; 

— на претставниците на странски фирми за 
време на престој во определено место заради кван-
титативно или квалитативно преземање на, стоки или 
вршење на други работи, ако со договорот е пред-
видено поднесување на таквите издатоци; 

3) издатоците за исхрана: 
— на извршниот персонал во сообраќајот и на 

другите 'лица за време расчистување на пруги и 
патишта по елементарни непогоди и несреќи; 

— на извршниот персонал на поштанскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај што работи на 
подигнување и поправка на птт постројки (птт ли-
нии, кабли и уреди), за време на траењето на таква-
та работа; 

— на патниците и на .персоналот во воздухопло-
ви и на бродови, на релациите на кои исхраната е 
задолжителна; 

4) издатоците за топол оброк што за време на 
дежурство бесплатно им се дава на работниците во 
основните организации на здружен труд во кои 

.дежурството поради природата на работата задол-
жително се спроведува, како и издатоците за зајак-
ната исхрана и топли напивки работниците што 
работат на работи на кои зајакнатата исхрана и 
давањето на топли напивки се предвидени како 
посебна мерка за заштита при работата; 

5) износите на странска валута што му се ис-
платуваат на персоналот во воздухоплови и на 

бродови за време на задржување на воздухоплови 
и бродови надвор од територијата на Југославија, 
како и надоместите што му се исплатуваат на ли-
нискиот персонал во сообраќајот за време на престој 
во странство; 

6) издатоците за заштитна облека и обувки и 
други средства за заштита на работниците, што, 
врз основа на посебни прописи за заштита при ра-
ботата, се употребуваат заради спречување повреди 
при работата и професионални, болести; 

7) издатоците за заштитна облека и обувки на 
работниците што работат на работи за чие вршење 
е неопходно носење посебна облека и обувки (на пр. 
на персоналот во сообраќајот, на чуварите и ел.), 
како и издатоците за обезбедување облека и обувки 
на лицата што во производството или прометот на 
стоки или при вршењето на услуги доаѓаат во не-
посреден допир со животните намирници или се 
изложуваат на ризикот за добивање и пренос на 
зараза; 

.8) надоместите што се исплатуваат по основ на 
авторски хонорар, трошоци за рецензии и технички 
прием — по основ на стекнување и искористување 
на авторско дело, технички изум, техничко ун&пре-

1 дување и унапредување на производството. 
3. Издатоците за лревоз на работниците и на 

другите лица за целите наведени во точка 2 под 1 
од оваа одлука можат да се засметаат во материјал-
ните трошоци на работењето на основната организа-
ција на здружен труд до височината утврдена со 
самоуправната спогодба. 

Ако со самоуправната спогодба не е определена 
височината на издатоците од став 1 на оваа точка,-
тие издатоци можат да се засметуват во материјал-
ните трошоци на работењето на основната организа-

ц и ј а на здружен труд до височината на цената на 
превозот со јавни превозни средства, според крите-
риумите утврдени со општиот акт на основната ор-
ганизација на здружен труд. 

4. височината на надоместите и начинот на да-
вањето на надоместите за целите наведени во точка 
2 под 2 од оваа одлука, се утврдуваат со општиот 
акт на организацијата на здружен труд, донесен 
врз основа на самоуправната спогодба. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за личните 
и другите издатоци што претставуваат надоместок 
на трошоците на работењетр кои се наг^ируваат од 
вкупниот приход на основната организација на здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/73, 
21/73 и 57/75). 

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

Е. п. бр. 215 
1 април 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

195. 

Врз основа на член 60 став 3 од Законот за ца-
ринската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната упра-
ва за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член I 
Во Правилникот за службената облека н^ ра-

ботниците на царинската рлужба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/71) во член 11 став 1 се менува и 
гласи: 

„На сакото, од левата страна, на средината на 
горниот џеб, како и на мантилот, се става амблем. 
Амблемот е емајлирана метална значка која симбо-
лизира стилизиран факел, во големина 50 X 40 mm, 
изработена од легура CuZn 90 (томбак). Амблемот го 
сочинува свиткано знаме на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. Знамето е од пе-
чен емајл. На белото поле на знамето, пред и зад 
петокраката ѕвезда, испишан е зборот: „Царина", со 
кирилица и латиница. Над хоризонталниот дел на 
знамето во полето, врамено со краци на знамето, 
вкомпонирана е силуета на граничен камен од бел 
емајл, -а на каменот се запишани буквите: „СФРЈ". 
Над граничниот камен се наоѓа грбот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија што е 
потпрен врз свитканите краеви на знамето. Под хо-
ризонталниот дел на знамето се наоѓа празно поле 
во правоаголен облик, опточено со плиток релјеф 
на легура, што претставува основа на амблемот, во 
кое се втиснува евидентниот број на царинарницата 
и евидентниот број на царинскиот работник што го 
носи амблемот. Амблемот е леан во плиток релјеф, 
а контурите на знамето, грбот и буквите се во иста 
рамнина и се брусени до фин сјај. Грбот на амбле-
мот е рамно леан и на него е вграден механизам за 
прицврстување на амблемот на облеката." 
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Член 2 
Бо член 17 се додава нов став 2. кој гласи: 
„Евиденција за издавање и враќање на амбле-

мот од член 11 став 1 на овој правилник водат Со-
јузната управа за царини и царипарниците." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр.. 5090/1 
26 март 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Кемал Тарабар, с. р. 

197. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за 
воздушната пловидба (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/73), во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии, директорот на Сојузната управа за цивилна 
воздушна пловидба издава-

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВОДЕЊЕ 
ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ ПРОСТОР 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За водење на југословенски воздухоплови што 
вршат јавен превоз во меѓународниот воздушен соо-
браќај и за странски воздухоплови што летаат во 
воздушниот простор на Југославија, се плаќа надо-

мест зависно од тежината на воздухопловот и од 
должината на преминатиот воздушен пат. 

Височината на надоместот за водење воздухо-
плови се пресметува на тој начин што преминатиот 
воздушен пат, изразен во единици Од по 100 km се 
ш о ж и со 150, па добиената вредност ќе се помножи 
со вредноста што се добива со вадење на квадратен 
корен од односот на тежината на воздухопловот из-
разена во тони, како броител и бројот 50 како 
именител, односно височината на надоместот — 

Ш. 

Врз основа на член 216 од Законот За воздуш-
ната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр, 33/73), 
во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет 
за здравство и социјална заштита, директорот на 
Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРИЛАТА 
НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ 
НА ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ПЕРСОНАЛ И ЗА БО-
ЛЕСТИТЕ И ПОВРЕДИТЕ ПО КОИ МОРА ДА СЕ 

ИЗВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД 

Член 1 
Во Правилникот за мерилата на телесната и ду-

шевната способност на воздухопловниот персонал и 
за болестите и повредите по кои мора да се изврши 
лекарски преглед („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/75) во члец 14 ст. 2 и 3 се бришат. 

Досегашниот став 4 станува став 2. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ". 

С4/2 бр. 674/1 
5 мар? 1976 година 

Белград-
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба, 
Љубиша Кургус, е. р. 

04/2 бр. 825/1 
16 февруари 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
цивилна воздушна 

пловидба, 
Љубиша ћургус, е. р. 

198. 

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 сек-
ретар 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 рас-
турањето на весникот „fcleine Zeitung", број 42 од 

2. За водење воздухоплови што вршат јавен 
превоз во меѓународниот воздушен сообраќај, а што 
му припаѓаат на еден превозник, надоместот се на-
малува за 50% од износот на надоместот што се пре-
сметува според точка 1 став 2 на оваа наредба, ако 
се извршат повеќе од 200 слетувања во текот на 
еден месец. 

3. Надоместот за водење југословенски возду-
хоплови што вршат јавен превоз во внатрешниот 
воздушен сообраќај изнесува 10% од износот на на-
доместот што се пресметува според точка 1 став 2 
на оваа наредба. 

4. Како преминат воздушен пат во меѓународ-
ниот воздушен сообраќај што го вршат југословен-
ски воздухоплови, во смисла на оваа наредба, се 
подразбира летањето на воздухоплови од последниот 
аеродром на полетувањето во Југославија, до југо-
словенската граница, односно летањето рд југосло-
венската граница до првиот аеродром на слетува-
њето во Југославија. 

5. Како тежина на воздухоплов, при пресмету-
вањето на надоместот според оваа наредба, се зема 
најголемата доз^лена тежина на воздухопловот во 
полетување означена во уверението за лловидбенос-
та на воздухопловот. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за височината 
на надоместокот за водење воздухоплови во воздуш-
ниот простор на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/72). 

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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20 февруари 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Грац, Австрија. 

Бр. 650-1-2/211 
10 март 1976 година 

Белград 

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

199, 

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 сек-
ретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA*' 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Corriere della sera", број 42 
од 20 февруари 1976 година, што излегува на ита-
лијански јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/252 
10 март 1976 година 

Белград 

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

200. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,L' EXPRESS" 

! Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието ,,L' express", број 1283 од 
9—15 февруари 1976 година, што излегува на фран-
цуски јазик во Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/414 
22 март 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

201. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистич-

ките истражувања од интерес за целата^ земја („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/78 и 9/76), во врска со 
одредбата на редниот број 4, глава I од Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата 
земја за 1976 година, што е составен дел на Одлука-
та за донесување Програма на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земта за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/76), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ — ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА 
МОЖНОСТА НА УПОТРЕБА НА ПОШТЕНСКИ 

АНКЕТИ ПРИ ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Статистичкото истражување — Пробно истра-
жување за можноста на употреба на поштенски 
анкети при пописот на населението ќе се спроведе 
на територијата на град Белград од 5 април до 30 
јуни 1976 година. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се присоберат податоци за: бројот на населението, 
полот, годините на возраста, школската подготовка, 
занимањето, положбата во занимањето, повеќекрат-
ните занимања, квалификацијата, секторот, насоките 
и времето на преселување, бројот на стопанствата 
на индивидуалните земјоделски производители вра-
ботени надвор од земјоделството. 

3. Истражувањето од точка 1> на ова решение 
ќе се спроведе според упатствата и на обрасците, 
што ќе ги пропиша Сојузниот завод за статистика, во 
соработка со Заводот за статистика на град Белград. 

4. Во .спроведувањето на истражувањето од точ-
ка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод 
за статистика и Заводот за статистика на град Бел-
град. -

5. Податоците присобрани со ова истражување 
ќе служат исклучиво за статистички цели. 

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

Бр. 0601-1598/1 
25 март 1976 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, с р. 

202. 

Врз основа на член 14 од Законот за статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја ,(.Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/73 и 9/76), во врска со 
одредбата на редниот број 6, глава I од Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата 
земја за 1976 година, што е составен дел на Одлука-
та за донесување Програма на статистичките истра-
жувања од интерес за целата земја за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.- 2/76), директорот на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИС-
ТРАЖУВАЊЕ — ПРОБНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА 
ВЛИЈАНИЕТО НА ПОПИШУВАЧИТЕ ВРЗ ГРЕШ-
КИТЕ ВО РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГрЛЕМИТЕ ПО-

ПИСИ 

1. Статистичкото истражување — Пробно истра-
жување за влијанието на попишувачите врз греш-
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ките во резултатите на големите пописи ќе се спро-
веде со редовната тримесечна анкета за производ-
твото на свињи на индивидуалните земјоделски сто-
панства, реден број 4, од одделот Земјоделска ста-
тистика — Програма на статистичките истражувања 
од интерес за целата земја за периодот од 1973 до 
1977 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/73), од 
1 до 8 наредниот месец по истекот на тримесечјето. 

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение 
ќе се присоберат податоци за членовите на избра-
ните домаќинства и за земјоделските стопанства. 

3. Истражувањето од точка 1 на ова решени^ ќе 
се спроведе според упатствата и на обрасците, што 
ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика, во со-
работка со републичките заводи за статистика и со 
покраинските заводи за статистика. ' 

4. Во спроведувањето на истражувањето од точ-
ка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за 
статистика, републичките заводи за статистика и 
покраинските заводи за статистика. 

5. Податоците присобрани со ова истражување 
ќе служат исклучиво за статистички цели. 

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

Бр. 0601-1597/1 
25 март 1978 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибрахим Латифи^, е. р. 

203. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Испитување на цемент. Стандар-

ден песок — — — — — — — JUS В.С1.001 
Цементи. Бел портланд-цемент. 

Дефиниција, класификација, услови 
на квалитетот, испитување на бели-
ната на цементот — — — — — JUS В.С1.009 

Цементи. Портланд-цемент со до-
со додаток на пуцолан. Портланд-
-цемент со додаток на згура и пуцо-
лан. Пуцолански цемент. Класифика-
ција. дефиниција и услови на квали-
тетот — — — — — — - r — JUS В.С1.011 

Испитување на цврстината на це-
мент — — — — — — л . — JUS В.С8.022 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 август 1976 година. 

4. Престануваат да важат следните југословг« 
ски стандарди: 

Класификација и услови на ква-
литетот на цементите произведени 
од портланд-цементен хлинкер — — JUS В.С1.011 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/67). 

Испитување јакоста на цементот JUS В.С8.022 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа на градежништвото („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/63). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 април 1976 
година. 

Бр. 17-10701/1 
22 декември 1Ѕ75 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

204. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИ-

ЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Сливници без воден затворач, за 
одведуван^ вода од покривите на 
згради: f 

Технички услови за изработка JUS С.Ј4.010 
Облик, мерки и начин на означу-

вањето — — — — — — — — JUS С.Ј4.011 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 мај 1976 година. 

Бр. 18-10705/1 
22 декември 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

205. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Испитување на бетон. Епрувета 
(бетонски тела). Облик, мерки и до-
зволени отстапувања , — — — — JUS U.M1.004 
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Бетонски цевки за канализација, 
со должина над 1 ш. Вибропресувани 
цевки — — — — — — — — JUS U.N1.051 

Бетонски цевки за канализација, 
со должина над 1 ш. Центрифугирани 
цевки — — — — — — — — JUS U.N1.052 

Картонски цевки како оплата во 
градежништвото. Услови на квалите-
тот и испитување — — — — — JUS U.N2.300 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за - стандардизација, што е 
составен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка. 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 мај 1976 година. 

Бр. 18-10706/1 
22 декември 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за - стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Бр. 17-10701/1 
22 декември 1975 година 

Белград 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 16 април 1976 година. 

Бр. 19-3151/1 
10 март 1976 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

206. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЦЕ-

МЕНТИТЕ 

1. Решението за југословенскиот стандард за це-
ментите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), со кое 
е донесен стандард JUS В.С1.010, престанува да 
важи. 

2. Ова решение влегува во сила ћа 1 август 1976 
година. 

JUS M.Z2.515 

— — — JUS M.Z2.560 

JUS М.С5.352 

JUS M.C5.353 
точка 1 на 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

207, 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 
југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ЗА ПРИБОР ОД СТАКЛО 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Бирета за анализа на гасови по 

Хемпел — — — — — — — — JUS В.Е4.415 
2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 

решение е објавен бо посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

208. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 

југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНИ САДОВИ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Челични садови за течни гасови: 
— Заварени челични боци за про-

пан-бутан, за полнење од 1, 2 и 3 kg 
— Всадници за боци за пропан-

-бутан — — — — 
— Вентили за боци за течни га-

сови пропан-бутан, за полнење од 1,2 
и 3 kg. Главни и приклучни мерки 

— Вентили за апарати на гас во 
домаќинствата и туризмот. Главни и 
приклучни мерки — — — — 

2. Југословенските стандарди од 
ова решение се објавени џо посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен. дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јуни 1976 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Челични садови за течни гасови. 
Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан, за полнење од 1 и 2 kg — JUS M.Z2.515 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за садови и прибор за компримирани течни гасови 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/67); 

Челични садови за течни гасови. 
Заварени челични шишиња за про-
пан-бутан за полнење 3 kg — — — JUS M.Z2.516 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за опрема за течните гасови пропан-
-бутан („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/69); 

Челични садови за течни гасови. 
Усадници за шишиња за пропан-бу-
тан —"" — — — — — — — 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за челични садови за течни гасови („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 46/66). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 мај 1976 го-
дина. 

Бр. 09-6223/1 
10 јули-1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод . 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS M.Z2.560 
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209. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 

југословенските стандарди и за нормите на квали-
тетот иа производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ГУМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗДРАВ-

СТВОТО 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Производи од гума. Гумирана 

ткаенина за потребите на здравството JUS G.C8.011 
Производи од гума. Гумени прес-

тилка за потребите на здравството — JUS G.C8.012 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1.на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
мај 1976 година. 

Бр. 24-6707 
30 јули 1975. година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

210. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за 

југословенските стандард^ и за нормите на квали-
тетот на производите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕ-

РАБОТКА 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: . 
Какао-зрно. Испитување со пресек 
Какао-зрно. Земање на примероци 
Какао-зрно. Технички услови — 
Какао-зрно. Определување на ко-

личеството вода — — — — — 
Сурово кафе во зрно. Определу-

вање на количеството вода. Со рефе-
рентна метода — — — — — — 

Сурово кафе во зрно. Определу-
вање на количеството вода. Со прак-
тична метода — 

2.. Југословенските стандари од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јуни 1976 година. 

Бр. 07-6708/1 
30 јули 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот 
завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

JUS Е.В8.020 
JUS Е.В8.021 
JUS Е.В8.022 

JUS E.B8.023 

JUS Е.Б8.026 

— — — — JUS E.B8.027 

211. 
Врз основа на член 15 став, 1 од Законот за ју-

гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-, 
ЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКА-
ТА НА НАФТА И НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НАФТА 

1. Решението за југословените стандарди од 
областа на производството и преработката на нафта 
и на методите за испитување на производите од на-
фта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/63) престанува 
да важи. 

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

Бр. 08-6713 
30 јули 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

212. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за Ин-
тересната заедница за станбена изградба и за упра-
вување со становите за потребите на активните во-
ени лица и граѓанските лица во вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75), со 
потврда од сојузниот секретар за народна одбра-
на, собранието на Интересната заедница за станбена 
изградба и за управување со становите за потреби-
те на активните воени лица и граѓанските лица на 
служба во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

С Т А Т У Т 
НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА. СЛУЖБА ВО ВОО-
РУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут £е уредуваат: начинот на форми-

рањето и правата и должностите на собранието на 
Интересната заедница за станбена изградба и за 
управување со станрвите за потребите на активните 
воени лица и граѓанските лица на служба во воору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија (во натамошниот текст: Заедни-
цата на домувањето на ЈНА); правата и должности-
те на органите на тоа собрание; условите и начинот 
на формирањето на гарнизонските собранија и на 
меѓугарнизонските собранија (нивната организација 
и извршните органи на управувањето, правата и 
должностите на тие собранија и на нивните изврш-
ни органи во управувањето со станбениот' фонд на 
ЈНА); правата и обврските на станарите во управу-
вањето со станбената зграда, како и другите праша-
ња значајни за дејноста на Заедницата на домува-
њето на ЈНА, и се утврдуваат поблиските услови за 
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здружување на средствата на Заедницата на соци-
јалното осигурување на воените осигуреници со 
средства на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 2 
Заедницата на домувањето на ЈНА има свој пе-

чат и штембил. 
Печатот е во тркалезен облик и околу внатреш-

ната страна на кругот на сите јазици на народите 
на Југославија се запишани зборовите: „Заедница 
на домувањето на ЈНА", а во средината на кругот 
е запишан зборот: „Белград". 

Штембилот е во правоаголен облик, со текстот 
што го има печатот од став 2 на овој член. 

Печатот и штембилот ги чува претседателот на 
собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
или лицето што ќе го овласти тој. 

II. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВАЊЕ-
ТО НА ЈНА 

1. Собрание на Заедницата иа домувањето 
на ОТА 

Член 3 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА ги врши следните работи: 
' 1) дава предлози во врска со утврдувањето на 

програмата за станбена изградба за потребите на 
лицата на служба во вооружените сили; 

2) ги утврдува и спроведува програмите' за те-
ковно и инвестиционо одржување на станбените 
згради и на становите и за подобрување на условите 
за домување во становите од станбениот фонд на 
ЈНА — кога спроведувањето на тие програми се 
обезбедува од средствата на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА;1 

. 3) го уредува тековното и инвестиционото одр-
жување на станбените згради и на становите, ја 
определува височината на средствата што се издво-
јуваат за тие потреби и го определува делот на ста-
нарината што fc останува на станбената зграда; 

4) ги уредува правата и должностите на работ-
ниците што работат врз тековното одржување на 
зградите од станбениот фонд на ЈНА и на работни-
ците што работат врз одржувањето на чистотата во 
тие згради; 

5) ги утврдува основите и мерилата за опреде-
лување на станарината и закупнината за деловните 
простории и гаражите и го уредува наплатувањето 
на станаЈрината и закупнината; 

6) донесува одлука за наменско користење на 
средствата, од станарината и закупнината; 

7) ги утврдува условите за надомест на делот 
од станарината на одделни категории станари и по-
стапката за остварување на тој надомест; 

8) предлага услови за давање заем на лица на 
служба во вооружените сили за купување на стан 
или семејна станбена зграда, односно за изградба на 
стан или семејна станбена зграда; 

9) ја утврдува претсметката на приходите и рас-
ходите на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

10) донесува статут на Заедницата на домува-
њето на ЈНА, деловник за.својата работа, општи ак-
ти нд Заедницата на домувањето на ЈНА (одлуки, 
правилници, упатства, решенија, препораки и насо-
ки) и програма за работата на собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

11) одлучува за обврските на товар на средства-
та со кои располага Заедницата на домувањето на 
ЈНА, зач здружување со други интересни заедници 
заради вршење на определена работа и за соработка 
со други интересни заедници; 

12) ја утврдува деловната политика на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА и поблиските услови 
според кои се врши договарање за вршење на ра-
боти за сметка на Заедницата на домувањето на 

ЈНА од страна на специјализираните организации 
на здружен труд и нормативите .за инвестиционо и 
тековно одржување и повеќегодишни и годишни -
програми за одржување на станбените згради и ста-
нови од станбениот фонд на ЈНА; 

13) дава предлози во врска со изработката на 
програми и предлози на услови за изградба на слу-
жбени станови во станбени згради и програми за 
подобрување на условите за домување во постојните 
станбени згради; 

14) предлага донесување прописи од станбената 
област; донесување прописи за условите и критери-
умите за давање на користење на службени станови; 

15) го избира и разрешува претседателот и за-
меник-претседателот на собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА и членовите на извршни-
от одбор; 

16) го именува претседателот и членовите на од-
борот и на комисиите на собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА; 

17) ја разгледува програмата и планот за рабо-
тата, како и годишниот извештај на службата што 
ги врши стручните работи за потребите на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА; 

18) организира и обезбедува соработка со други 
интересни заедници, со самоуправни организации и 
заедници и со државни органи; 

19) склучува општествени договори и самоуп-
равни спогодби во рамките на работите пропишани 
во овој член; 

20) врши и други работи предвидени со Законот 
за Интересната заедница за станбена изградба и за 
управување -со становите за потребите на активните 
воени лица и граѓанските лица во вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (во натамошниот текст: Законот) и со други 
општи акти. 

Одлуките од точ. 5. 6, 7 и 8 од овој член собра-
нието ги донесува во согласност со сојузниот сек-
ретар за народната одбрана. 

Член 4 
Стручните, административните и техничките ра-

боти за потребите на собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА и на избраните органи ги врши 
стручната служба, што ја формира Сојузниот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

Член 5 
Работата на собранието на Заедницата на дому-

вањето на ЈНА ја раководи претседателот на собра-
нието, односно во негово отсуство заменик-претсе-
д ате лот. Ако на седницата не се присутни претсе-
дателот и заменик-претседателот работата на седни-
цата на собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА ја раководи делегатот што ќе го избере тоа. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА полноправно одлучува ако на седницата се 
присутни повеќе од половината на делегатите, а од-
луките ги донесува со мнозинство гласови од при-
сутните делегати, ако со овој статут не е определе-
но поинаку. 

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА 
се донесува со мнозинство гласови на сите делегати 
на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

На седницата н& собранието -на Заедницата на 
домувањето на ЈНА се води записник. 

Член 6 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА го сочинуваат 30 делегати од воените единици 
и воените установи и 30 делегати на станарите, што 
ги делегираат меѓугарнизонските собранија. 

Бројот на делегатите што ги делегираат од-
делни меѓугарнизонски собранија, се определува со 
посебен акт на собранието на Заедницата на домува-
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њето на ЈНА, што се донесува со мнозинство гласо-
ви од есте делегати ва собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

Мандатот на делегатите на собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА трае 4 години, а ед-
но лице може да биде избирано едноподруго само 
во два мандатни периода. 

Член 7 
Верификација на мандатите на делегатите во 

собранието на Заедницата на. домувањето на ЈНА 
врши собранието иа Заедницата на домувањето на 
ЈНА врз основа на полномошна. што меѓугарнизон-
ските собранија му го издаваат на секој свој делегат. 

Извештајот за прегледот на полномоштијата ве-
рификационата комисија го поднесува до собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА, кое го 
потврдува или поништува мандатот. 

Ако не е оспорен ниеден мандат, собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНД гласа за извешта-
јот на верификационата комисија во целост, а ако 
некој мандат е оспорен, најпрво се гласа во целост 
за сите неспорни мандати, а потоа посебно за секој 
оспорен мандат. 

Член 8 
На делегатот на собранието на Заедницата на 

домувањето на ЈНА му престанува мандатот со пре-
станокот на својството нГа воено лице или на. гра-
ѓанско лице на служба во ЈНА ако го делегирала 
воена единица или воена установа, односно со пре-
станокот на својството иа станар во станбениот фонд 
на ЈНА,-ако го делегирале станарите, како и со от-
повик, односно оставка. 

На делегат на собранието на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА му -престанува мандатот и ако е 
преместен од воената единица или воената установа 
што го делегирала или се отселил од подрачјето на 
изборната единица на станарите што го делегирале. 

Отповикот се повредува и се спроведува според 
постапката предвидена за редовните избори. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА може да предложи делегатот да се отповика 
ако не ги извршува своите должности утврдени со 
законот и ОСУ овој статут. 

Член 9 
По престанокот на мандатот на делегатот_на со-

бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
пред истекот на времето на кое е избран, се вршат 
дополнителни избори. 

Дополнителните избори се вршат според по-
стапката предвидена за редовните избори. 

Член 10 
- Изборите за делегати на собранието на Заедни-

цата на домувањето на ЈНА се распишуваат најдоц-
на три месеци пред истекот на изборниот период 
на делегатите на кои им истекува мандатот. Избори-
те мораат да се извршат до истекот на тој период. 

Првата седница на новоизбраното собрание на 
Заедницата на домувањето на ЈНА ја свикува прет-
седателот на собранието на Заедницата на домува-
њето од претходното'свикувње, во рок од 30 дена по 
завршетокот на изборите но не пред истекот на ман-
датот на претходило собрание на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА. 

Со денот на верификацијата на мандатите на но-
воизбраните делегати, им престанува функцијата на 
делегатите чиј мандат истекува. 

Член 11 
Претседателот на собранието на Заедницата на 

домувањето на ЈНА од претходното свикување го 
раководи новоизбраното собрание на Заедницата на 
домувањето на ЈНА до изборот на работно претсе-
дателство. 

2. Органи на собранието на Заедницата ва домува* 
љето на ЈНА 

Претседател и заменик-претседател на собранието 
• на Заедницата на домувањето на ЈНА 

Член 12 
Собранието на Заедницата на домувањето на 

ЈНА избира од редовите на делегатите претседател 
и заменик-претсеХател на собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

Член 13 
Претседателот на собранието на "Заедницата на 

домувањето на ЈНА: 
1) ја претставува Заедницата на домувањето на 

ЈНА; " 
2) ги свикува седниците на собранието на Заед-

ницата на домувањето на ЈНА; 
3) го предлага дневниот ред и ги раководи сед-

ниците на собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА според одредбите на деловникот; 

4) ја усогласува работата на собранието на За-
единицата на домувањето на ЈНА и на извршниот 
одбор; 

5) присуствува на седниците на извршниот од-
бор и учествува во неговата работа без право на од-
лучување; 

6) му предлага на извршниот одбор да расправи 
одделни прашања од делокругот на собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА; 

7) ја остварува соработката со органите на други 
интересни заедници во работите од заеднички ин-
терес, заради унапредување на меѓусебните односи; 

8) ја остварува, соработката со општествено-поли-
тичките заедници и организации; 

9) ги потпишува општите акти и известувања 
на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

10) се грижи за применувањето на статутот и 
на другите општи акти на собранието на Заедница-
та на домувањето на ЈНА; 

11) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој статут и со други прописи и оп-
шти акти. 

Претседателот за својата работа е одговорен 
пред собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Член 14 
Заменик-претседателот на собранието на Заед-

ницата на домувањето на ЈНА, го заменува претсе-
дателот во неговите права и должности, ако прет-
седателот е отсутен или спречен. 

Ако на претседателот му престанал мандатот, 
сите работи до изборот на нов претседател ги врши 
заменик-претседателот. 

Извршен одбор 

Член 15 
Извршниот одбор на собранието на Заедницата 

на домувањето на ЈНА (во натамошниот текст: из-
вршниот одбор) е колегијален извршен орган на 
собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и 
се избира на првата седница на новоизбраното со-
брание на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Извршниот одбор има единаесет членови, од кои 
десет избира собранието на Заедницата на домува-
њето нд ЈНА од редот на делегатите, а единаесет™ 
член е раководителот на стручната служба на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА. 

Член 16 
На првата седница на извршниот одбор, што ја 

свикува претседателот на собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА, се избира претседател на 
извршниот одбор и негов заменик. 
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Заменик-претседателот на извршниот одбор го 
заменува претседателот во неговите права и дол-
жности, ако претседателот е отсутен или спречен. 

Член 17 
Извршниот одбор: 
1) поднесува заради донесување до собранието 

на Заедницата на домувањето на ЈНА предлозима 
општи и други акти; 

2) ги извршува одлуките и заклучоците на со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

3) го разгледува планот и програмата за рабо-
тата на стручната служба, претсмеката на преоди-
те и расходите и завршната сметка на Заедницата 
на домувањето на ЈНА и нацртите на закони и други 
прописи од станбената област и на собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА му дава мислење 
и предлози по тие акти; 

4) предлага свикување на собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА според потребата; 

• 5) ги известува делегатите во собранието на За-
едницата на домувањето на ЈНА за прашањата што 
ги разгледувал и решавал; 

6) ги утврдува предлозите на плановите^ за упо-
треба на сретствата на Заедницата на домувањето 
на ЈНА; 

7) го утврдува предлогот на одлуката за осно-
вите и мерилата за утврдување на височината на 
станарината* и на трошоците што ги плаќаат стана-
рите покрај станарината; 

8) соработува, во согласност со законот, во доне-
сувањето на прописи за височината на надоместот 
што го плаќаат сопствениците на станови како по-
себни делови од зграда; 

9) донесува упатства и други акти за извршува-
ње на одлуките на собранието, во согласност со ов-
ластувањата добиени од собранието на Заедницата 
на домувањето на' 'ЈНА; 

10) донесува програма за работата; 
11) ја следи, усогласува и насочува работата на 

службите на Заедницата на домувањето на ЈНА и 
ја остварува соработката со други .интересни заед-
ници, самоуправни организации и заедници, држав-
ни органи и со научни институции и институти; 

12) поднесува извештај за својата работа до со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

13) врши и други работи за чие вршење ќе го 
овласти собранието на Заединицата на домувањето 
на ЈНА; 

Член 18 
Извршниот одбор одржува седници најмалку ед-

наш во два месеца. * 
Седниците на извршниот одбор ги свикува прет-

седателот на одбор(от. 
Претседателот "е должен да свика седница на 

извршниот одбор па барање од најмалку три "члена 
на извршниот одбор, од претседателот на собрани-
ето на Заедницата на домувањето на ЈНА или од 
раководителот на стручната служба. -

• Член 19 
Извршниот одбор формира, по потреба, комисии 

и работни групи за проучување на одделни прашања 
од својот делокруг. 

Со актот за формирањето на комисија или ра-
ботна група поблиску сет уредуваат составот, зада-
чите и начинот на работата на комисијата, односно 
работната група. 

Членовите на комисијата не мораат *да бидат 
членови на извршниот одбор, но претседателот на 
комисијата мора да биде член на извршниот одбор. 

Член 20 
Извршниот одбор за својата работа одговара 

пред собранието^ на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

3. Меѓугарнизонски собранија 

Член 21 
Меѓугарнизонското собрание се формира со се-

диште во Белград под називот Меѓугарнизонско со-
брание Белград — 1, и ги опфаќа гарнизонските со-
собранија чии седишта се во гарнизоните на терито-
ријата на I армиска област, освен град Белград. 

Се формира и меѓугарнизонско собрание со се-
диште во Белград, под називот Меѓутарнизонско со-
брание Белград — 2, што ги опфаќа гарнизонските 
собранија во град Белград. 

Седиштата на другите меѓу гарнизонска собрани-
ја, што исто така се формираат заради поврзување 
на работата на гарнизонските собранија од опреде-
лени реони-се: Ниш, Скопје, Загреб, Сараево, Љуб-
љана, Сплит и Титоград, а го носат називот Меѓу-
гарнизонско собрание на местото на неговото се-
диште. 

Член 22 
Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат деле-

гатите што ги избрале гарнизонските собранија. 
Меѓугарнизонското собрание брои 20 до 60 де-

легати зависно од бројот на гарнизонските .собра-
нија што ги делегираат и бројот на делегатите во 
тие собранија, што се утврдува со посебен акт, што 
го донесува собранието на Заедницата на домување-
то на ЈНА со мнозинство гласови од неговите деле-
гати. 

Член 23 
Меѓугарнизонското собрание ги врши следните 

работи: 
1) избира од своите редови делегати за собрани-

ето на Заедницата на домувањето на ЈНА, според 
критериумите што ќе ги утврди собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА, со тоа што полови-
ната од вкупниот број на избраните делегати ја со-
чинуваат делегатите избрани во воените единици и 
воените установи; 

2) го отповикува делегатот што го избрала во со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА; 

3) донесува деловникот за својата работа; 
4) ја утврдува својата програма и план за ра-

ботата; 
5) ги утврдува ставовите за битните прашања 

за работата на делегатите во собранието на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА; 

6) предлага свикување на собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

7) разгледува прашања во врска со донесува-
њето на статутот на Заедницата на домувањето на 
ЈНА-и на поважните општи акти, и дава свое мис-

. лење и предлози за нив; 
8) го разгледува и утврдува планот за инвести-

ционо одржување на станбениот фонд на ЈНА на 
своето подрачје; 

9) одлучува за начинот на организирањето на 
тековното одржување на станбениот фонд на ЈНА 
на своето подрачје; 

10) разгледува прашања врзани за управување-
то и одржувањето на станбениот фонд на ЈНА на 
своето подрачје, соработува со надлежните органи и 
организации од територијата на "командата во чие 
седиште е формирана во врска со унапредување на 

- управувањето -со станбениот фонд на ЈНА и со него-
вото одржување; 

11) го одобрува статутот на работната заедница; 
12) врши и други работи што со посебен акт ќе 

му ги стави во надлежност собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

Член 24 
Меѓугарнизонското собрание работи во седници. 
Меѓу гарнизонското собрание работи полноправно 

ако на седницава се присутни повеќе од половина 
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од неговите членови,, а одлучува со мнозинство гла-
сови од присутните членови. 

Член 25 
Мандатот на делегатите во меѓугарнизонското 

собрание трае 4 години. 
На делегатот на меѓугарнизонско собрание му 

престанува мандатот со престанокот на својството 
на активно воено лице или на граѓанско лице на 
служба во ЈНА, ако е делегиран oft воена единица 
или воена установа, односно со престанокот на 

својството на станар во станбениот фонд на ЈНА, 
ако е делегиран од страна на станарите, како и со 
отповик, односно оставка. 

Jia делегатот на метугарнизонско собрание му 
престанува мандатот и ако биде преместен во воена 
единица, односно воена установа надвор од подрач-
јето на меѓу гарнизонското собрание, ако е избран од 
воена единица, односно воена установа, а со пресе-
лување од станот од подрачјето на меѓугарнизон-
ското собрание, ако е избран од страна на станарите. 

Поведување и спроведување постапка за отпо-
вик на делегат На меѓугарнизонско собрание, како 
и спроведување на дополнителни избори се врши на 
начинот предвиден во член 8 с*ав 3 и член 9 од овој 
статут. 

Член 26 
Меѓугарнизонското собрание избира претседател 

и заменик-претседател на собранието. 
По исклучок, меѓугарнизонското собрание мвже 

да избира и повремени комисии. 
Членови на комисија, освен претседателот, мо-

жат да бидат и лица што не се делегати на меѓу-
гарнизонското собрание. 

Член 2i 
Претседателот на меѓугарнизонското собрание 

ги свикува седниците на меѓугарнизонското собра-
ние и им претседава, ги потпишува актите што ги 
донесува меѓугарнизонското собрание и презема 
мерки за извршување на тие акти и на актите на 
собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА и 
на другите органи, во согласност со законот и со 
овој статут. 

Претседателот на меѓугарнизонското собрание 
свикува седници на собранието според програмата 
и планот ^а работата. 

Претседателот на меѓугарнизонското собрание 
свикува седница на предлог од собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА, од една третина на 
гарнизонските собранија на подрачјето на меѓугар-

^ визонското собрание, од една третина на делегатите 
во тоа меѓугарнизонско собрание или по барање од 
командата во чие седиште е организирано меѓугар-
низонското собрание. 

Претседателот на меѓугарнизонското собрание од 
претходното свикување ја свикува првата седница на 
новоизбраниот^) меѓу гарнизонско собрание и и прет-
седава до изборот на нов претседател. 

Член 28 
Заменик-претседателот на меѓугарнизонското со-

брание го заменува претседателот во неговите права' 
и должности, ако претседателот е отсутен или спре-
чен. 

4. Гарнизонско собрание 

Член 29 
Гарнизонско собрание се формира во местото во 

кое постои гарнизон. 
Гарнизонско собрание може да се формира за 

повеќе гарнизони. 
Гарнизонското собрание брои 20 до 60 делегати. 
Местата во кои се формира гарнизонско собра-

ние и бројот на делегатите на секое собрание ги 
определува собранието на Заедницата на домување-

то на ЈНА со посебе« акт, што го донесува собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА со мно-
зинство гласови од нејзините делегати. 

Гарнизонското собрание го сочинуваат делегати-
те на воените единици и воениве установи и деле-
гатите на станарите во еднаков број.. - -

Член 30 
Мандотот на делегатите на гарнизонското собра-

ние трае 4 години. 
Пред истекот на. мандатот од став 1 на овој 

член на делегатот му престанува мандатот со пре-
станокот на својството на активно воено лице или 
на граѓанско лице на служба во ЈНА, ако е избран 
од воена единица или воена установа, односно со 
престанокот на својството на станар во станбениот 
фонд на ЈНА, ако'е делегиран од страна на стана-
рите, како и со отповик, односно оставка. 

Пред истекот на мандатот од став 1 на овој 
член на делегатот му, престанува мандатот и со пре-
местување од воената единица или воената установа 
што го дел_егирала, односно со преселување од под-
рачјето на .изборната единица на станарите што го 
делегирала. 

Член 31 
Гарнизонското собрание ги врши следните ра-

боти: 
1) ги избира И отповикува делегатите за меѓу-

гарнизонското собрание, односно предлага делегати 
за собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. Во меѓугарнизонското собрание избира една-
ков број делегати делегирани од воени единици или 
воени установи и делегати делегирани од станарите; 

2) ги утврдува ставовите за битните прашања 
за работата на делегатите во меѓугарнизонското со-
брание; 

3) ги разгледува прашањата во врска со донесу-
вањето на статутот на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и на поважните општи акти и зазема став за 
тие прашања на барање од Заедницата на дому,ва-
шето на ЈНА; 

4) ги разгледува прашањата врзани за управу-
вањето со станбениот фонд на ЈНА, соработува со 
надлежните команди и организации во гарнизонот 
во поглед унапредувањето на управувањето со стан-
бениот фонд на «ША, ќ дава предлози на командата 
на гарнизонот и на работната заедница за тековно 
одржување на станбените згради и Станови и ги 
сл^ди преземените мерки по тие предлози; 

5) ги спроведува одлуките на меѓугарвизонско-
то собрание во врска со одржувањето на станбениот 
фонд на ЈНА; 

6) соработува со собирите на станарите и куќни-
те совети во изнајдување најдобри начини за врше-
ње на нивните функции и им помага во тоа. 

Член 32 
Гарнизонското собрание избира претседател и 

заменик-претседател. 
Претседателот и заменик-претседателот на гар-

низонското собрание ги подготвуваат седниците на 
гарнизонското собрание, ги спроведуваат заклучо-
ците на гарнизонското собрание, и вршат други ра-
боти што ќе ги определи гарнизонского собрание, а 
за својата работа одговараат пред собранието. 

Член 33 
Гарнизонското собрание формира постојани и 

повремени комисии. Одлука за формирање на по-
стојани комисии донесува на својата прва седница, 
а одлука за формирање на повремена комисија — 
кога ќе се укаже потреба од тоа. 

Гарнизонското собрание на својата седница ги 
избира членовите на комисијата, а делокругот на 
работата на комисијата го определува со одлуката 
за нејзиното формирање. 
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Членови на комисијата можат да бидат и акти-
вни воени лица и граѓански лица на служба во во-
оружените сили и станари-што користат станови од 
станбениот фонд на ЈНА што не се делегати на 
гарнизонското собрание. 

Комисијата на првата седница избира претседа-
тел и замерик-претседател од редот на делегатите 
на гарнизонското собрание. 

Работата на комисијата ја раководи претседате-
лот, а за време н а , негова отсутност — заменик-
-претседателот на комисијата. 

Комисијата за својата работа одговара пред гар-
низонското собрание. 

Член 34 
Комисиите од член 33 на, овој статут ги разгле-

дуваат прашањата што со одлуката за нивното фор-
мирање или со посебен акт од гарнизонското собра-
ние ќе им се стават во надлежност. 

За својата работа комисиите поднесуваат изве-
штаи до гарнизонското собрание. 

5. Права и должности на делегатите 

Член 35 
Делегатот на гарнизонско собрание, на меѓугар-

низонско собрание, односно на собранието на За-
едницата на домувањето на ЈНА ги има следните 
права и должности: 

1) да присуствува на седниците на собранието 
во кое е делегиран, на извршниот одбор и на коми-
сијата во која е избран; ^ 

2) да учествува во работата на телата на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА и во одлучувањето за 
прашањата што се на дневен ред на тие тела; 

3) да избира и да биде избиран во сите органи 
на собранието во кое е делегиран; 

4) собранието чиј делегат е да го известува за 
проблемите што се појавуваат во врска со изградба-
та и управувањето на станбениот фонд на ЈНА; 

5) да ги извршува задачите што ќе му ги дове-
ри собранието чиј делегат е, односно што ќе му ги 
довери органот на собранието чиј член е. 

Член 36 
Делегатот за својата работа одговара пред те-

лото што fo избрало и пред собранието чиј деле-
гат е. 

Член 37 
За Јспреченоста да присуствува на седница на 

собранието во кое е делегиран, на извршниот одбор 
на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
или на комисија во која е избран, делегатот е дол-
жен навремено да го извести претседателот на со-

бранието, претседателот на извршниот одбор, однос-
но претседателот на комисијата. 

Член 38 
Делегатите и другите лица што учествуваат во 

работат^.на собранието, на извршниот одбор на со-
бранието, на Заедницата на, домувањето на ЈНА и 
на комисиите, имаат право на патни, превозни и 
други трошоци. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА ја утврдува височината на надоместот наѓ тро-
шоците од став 1 на овој член и условите за оства-
рување на тој надомест. 

6. Собир на станарите и куќен совет 

Член 39 
Станарите го остваруваат управувањето со 

станбената зграда од станбениот фонд на ЈНА на 
собирот на станарите на станбената зграда и преку 
делегатите во куќниот совет % на станбената зграда, 
гарнизонското собрание, меѓугарнизонското собрание 

и во собранието на Заедницата на домувањето не 
ЈНА. 

Во остварувањето на правата и обврските во 
управувањето со станбената зграда од станбениот 
фонд на ЈНА станарите: 

1) одлучуваат за користењето на делот на сред-
- стватЗГ од станарината што ќ припаѓа на станбената 

зграда; 
2) предлагаат програма за тековно одржување 

»а станбената зграда во согласност со расположи-
вите средства и со мерилата утврдени со овој ста-
тут и со други акти на собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА, и се грижат за спроведувањето 
на таа програма; 

3) даваат предлози за инвестиционото одржу-
вање на станбената зграда; 

4) се грижат станбените згради, становите и 
заедничките простории во зградата да. се одржуваат 
во усправна состојба; 

5) се грижат за уредувањето и одржувањето на 
земјиштето што се користи за потребите на станбе-
ната зграда; 

6) се грижат за применувањето на прописите за 
куќниот ред; 

7) учествуваат во комисиите за прием на рабо-
тите и за продажба на становите. 

Во остварувањето на правата и обврските во 
управувањето со станбената зграда станарите вршат 
и други работи предвидени со овој статут и со дру-
ги општи акти. 

Собир на станарите 

Член 40 
Собирот на станарите во станбената зграда, како 

облик на непосредно управување, е и орган на упра-
вувањето на станбената зграда кога одлутува за 
правата и обврските што & се дадени на зградата 
како на правно лице. 

Член 41 
Собирот на станарите настојува ка ј сите корис-

ници да се развие чувство за одговорност за зачу-
вување на зградата и за нејзино правилно кори-* 
стење. 

Член 42 
Собирот на станарите на станбената зграда го 

сочинуваат сите полнолетни лица што се сметаат 
како станари во смисла на важечките прописи. 

Собирот на станарите избира претседател и за-
меник-претседател на собирот на станарите. Ако со-
бирот на станарите одлучи, претседател, односно 
заменик-претседател на куќниот совет може да 
биде и претседател, односно заменик-претседате*л на 
собирот на станарите. 

Собирот на станарите работи во седници. Седни-
ците ги свикува и ги раководи претседателот на со-
бирот на станарите. 

Начинот на одлучувањето на собирот на стана-
рите, како и правата и должностите на претседате-
лот, и на заменик-претседателот, се остваруваат во 
согласност со важечките прописи. 

Член 43 
Станарите делегираат свои делегати во гарни-

зонското собрание на .начинот што ќе го определи 
собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Одлуката од став 1 на овој член се донесува со 
мнозинство гласови од сите делегати на собранието 
на Заедницата на домувањето На ЈНА. 

Куќен совет 

Член 44 
Куќниот совет е извршен орган на собирот на 

станарите и задолжително се избира во стнбените 
згради со повеќе од 10 станови.. 
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Во станбената зграда во која не се избира ку-
ќенсовет, функцијата на извршниот орган ја вршат 
претседателот и заменик-претседателот на собирот 
на станарите. 

Член 45 
Две или повеќе станбени згради од станбениот 

фонд на ЈНА можат на собирот v на станарите да 
избират еден куќен совет, ако бо тоа се обезбедува 
поефикасно управување и одржување на тие згради. 

Член 46 
Бројот на членовите на куќниот совет се опре-

делува на собирот на станарите. 
Куќниот совет има 3 до 11 членови 

Член 47 
Членовите на куќниот совет се избираат на две 

години. На упразнетото место на член на куќниот 
совет се избира нов член: 

Куќниот совет има претседател, заменик-ирет-
седател и благајник. 

Член 48 
Членовите на куќниот совет за својата работа 

одговараат пред собирот на станарите штр ги избрал. 
Член 49 

Куќниот совет ги врши следните работи: 
1) се грижи за извршувањето на одлуките и за-

клучоците на собирот на станарите; 
2) поднесува извештај за својата работа до со-

бирот на станарите; 
3) одговара за наменско и рационално користе-

ње на паричните средства наменети за тековно 
одржување на зградата, односно на зградите, и за 
таа цел води соодветна документација; 

4) ја следи работата на работниците што рабо-
тат врз тековното одржување, и за уочените недо-
статоци ги известува гарнизонското собрание- и ра-
ботната заедница на Заедницата на домувањето на 
ЈНА; . 

5) ја следи состојбата во станбената зграда и 
му предлага на собирот, на станарите донесување 
соодветни одлуки и преземање на потребни мерки; 

6) ги следи 'промените во станарските односи; 
7) се грижи за правилно користење .и чување на 

становите, заедничките простории и сите уреди на 
зградата; 

8)-ја застапува станбената зграда и склучува 
правни работи во нејзино име по овластување од 
собирот на станарите, во согласност со важечките 
прописи; 

9) врши и Други работи определени со важечки-
те прописи, со општите акти на собранието на За-
едницата на домувањето на ЈНА и што ќе му ги до-
вери собирот на станарите. 

ч̂  Член 50 
Куќниот совет работи во седници. Седниците ги 

свикува и ги раководи претседателот на куќниот 
совет. 

Начинот на одлучувањето на седниците на куќ-
ниот СФвет, како и правата и должностите на прет-
седателот, односно на неговиот заменик, се оства-
руваат во согласност со важечките прописи. 

7. Стручна служба 

Член 51 
Стручната служба, покрај работите 1ћто ги 

врши за потребите на Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана, како негова организациска единица, 
ги врши и стручните работи за потребите на Заедни-
цата на домувањето на ЈНА, и тоа: 

1) склучува договори од името на заедницата, 
во согласност со законот и општите акти и со за-
клучоците на собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА; 

2) подготвува предлози на финансиските и дру-
гите планови, како и на завршните сметки на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА; 

3) подготвува материјали за седниците на со-
бранието на Заедницата на домувањето на ЈНА, на 
извршниот одбор и на собраниските одбори и 
комисии; 

4) врши подготовки за* работата на собранието 
на Заедницата на домувањето на ЈНА и на нејзини-
те органи; 

5) врши стручни, административни и технички 
работи за потребите на собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА и на нејзините органи; 

6) врти наплатување на станарината и на дру-
гите надомести што се плаќаат во врска со корис-
тењето на станбените згради и станови; 

7) врши финансиско-сметководствени работи; 
8) врши административни и стручни работи во 

врска -со осигурување на станбениот фонд на ЈНА; 
9) се грижи за квалитетниот прием на новоиз-

градените станови; 
10) врши примопредавање на становите дадени 

на користење; 
11) презема потребни мерки за обезбедување на 

извршувањето на договорните обврски од страна на 
корисниците на станови; 

12) организира и води матична евиденција за 
станбените згради и станови; 

13) врши и други работи што ft се ставени во на-
длежност со законот и со други прописи донесени 
врз основа на закон, со овој статут и со одлуката 
на собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. . . 

Член 52 
Раководителот на стручната служба ја раково-

ди работата на таа служба и ја застапува Заедни-
цата на домувањето на ЈНА: 

1) во имотните и други односи што произлегу-
ваат од дејноста на Заедницата на "домувањето на 
ЈНА и на нејзините органи; 

2) во други случаи во кои за "тоа ќе го овласти 
собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 
или неговите органи. 

Правото за застапување на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА раководителот на стручната 
служба може со полномошно да го пренесе врз 
друго лице. 

Член 53 
Ако раководителот на стручната служба утврди 

дека актот на органот на собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА не е во согласност сољ важеч-
ките прописи или дека не е во интерес на Заедни-
цата на домувањето на ЈНД, или не е во согласност 
со ставовите на Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана, ќе го предупреди на тоа органот што го до-
нел актот. Ако тој орган остане при својата одлука 
ќе го извести за тоа претседателот на собранието на 
Заедницата на домувањето на ЈНА, кој може да 
одлучи извршувањето да се одложи до конечната 
одлука на собранието на Заедницата на домување-
то на ЈНА. 

Раководителот на стручната служба .присуству-
ва на седниците на собранието на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА и на неговите органи и е негов 
стручен советник. 

8: Работни заедници за тековно одржување на стан-
бениот фонд на ЈНА 

Член 54 
За вршење на работите врз тековното одржува-

ње на станбениот фонд на ЈНА се основаат работни 
заедници за тековно одржување. 

Одлуката за основање работни заедници за те-
ковно одржување ја донесува собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА. 

Со одлуката за основање на работните заедници 
се утврдуваат организацијата, задачите, делокругот, 
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начинот на работата, надлежноста, како и крите-
риумите и мерилата за систематизација на работни-
те места. 

Член 55 
Работната заедница за тековно одржување се 

основа како служба на Заедницата на домувањето 
на ЈНА, а работниците што работат во заедницата 
се организираат со самоуправна спогодба. 

Работниците што работат во работните заедни-
ци за тековно одржување имаат својство на работ-
ници во здружениот труд. 

Член 56 
Работната заедница за тековно одржување за 

својата работа е одговорна пред собранието на За-
едницата на домувањето на ЈНА и неговите органи. 

Административните, финансиските, книговод-
ствените, персоналните и други работи на работните 
заедници за тековно одржување ги врши стручната 
служба на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 57 
Работните заедници за тековно одржување мо-

жат да се основаат во местата во кои, со оглед на 
обемот на работите, постои потреба и оправданост 
за нивно основање. 

Член 58 
Односите помеѓу Заедницата на домувањето на 

ЈНА И работните заедници за тековно одржување, 
како и односите помеѓу работните заедници за те-
ковно одржување и стручната служба на Заедница-
та на домувањето на ЈНА се регулираат спогодбено. 

Со спогодбата од став 1 се определуваат одно-
сите помеѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и 
работната заедница, а особено: 

1) работите што ft се доверуваат на работната 
заедница; 

' 2) организацијата на работната заедница; 
3) начинот на "финансирањето (средства на ра-

ботната заедница); 
4) правата, должностите, обврските и одговор-

носта на работната заедница и на работниците на 
работната заедница; 

5) правата и обврските на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА спрема работната заедница; 

6) односите на органот на Заедницата на дому-
вањето на ЈНА и на работната заедница; 

7) нормативните акти што ги донесува работ-
ната заедница. 

Член "59 
Средствата за работата на работните заедници 

за тековно'одржување ги обезбедува. Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

Стручната служба на Заедницата на домување-
то на ЈНА врши стручна контрола на употребата 
на средствата доделени на работните заедници за 
вршење на нивната дејност. 

Член 60 
Самоуправниот акт за меѓусебните односи на ра-

ботниците во здружениот труд со кои се, уредува 
и утврдува систематизацијата на работните места во 
поглед на бројот на работните места мора да биде 
усогласен со ^критериумите и мерилата што за ра-
ботата на ^ие работни места ги утврдило собранието 
на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Пополнувањето на работните места и оствару-
вањето на правата и обврските од здружениот труд 
на работниците на работната заедница за тековно 
одржување се врши во согласност со законот и со 
одлуката, на собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА. 

Член 61 
На работниците во работната заедница за теков-

но одржување им се обезбедува правото на сред-
ства за лична и заедничка потрошувачка во соглас-
ност со начелата на распределба според трудот и со 

општествено утврдените мерила на распределбата на 
личните доходи, што важат за слични работни за-
едници како и другите права утврдени со Уставот 
на СФРЈ и со законот, со самоуправната спогодба, 
со договорот и со овој статут. 

Член 62 
Собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА 

молѕе да одлучи одделни работи или дел на работи, 
што според одредбите на овој статут треба да ги 
вршат работните заедници за тековно одржување, 
да и ги доверат на споцејализираната организација 
На здружен труд. 

Со организацијата на здружен труд од став 1 од 
овој член Заедницата на домувањето на ЈНА склу-
чува договор за вршење на тие работи. 

Со договорот се утврдува обемот на работите и 
задачите што организацијата на здружен труд ќе ги 
врши за сметка на Заедницата на домувањето на 
ЈНА, роковите за вршење на тие работи, начинот на 
вршењето контрола на извршените услуги и цените 
на услугите. 

Член 63 
За склучувањето на договорот со работниците 

што работат врз тековно одржување на станбените 
-згради од станбениот фонд на ЈНА во местата каде 
што нема работни заедници, како и со работниците 
што работат врз одржување на чистотата во тие 
станбени згради, одлучуваат куќните совети и тие 
вршат контрола над работата на тие работници. 

При донесувањето на одлуката од став 1 на овој 
член куќниот совет мора да се придржува кон упат-
ството на гарнизонското, односно меѓугарнизонското 
собрание и собранието на * Заедницата на домувањето 
на ЈНА. 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ДОМУВА-
ЊЕТО НА ЈНА 

Член 64 
Заедницата на домувањево на ЈНА располага со 

средствата од наплатените станарини и закупнини 
што остануваат по издвојувањето на амортизацијата. 

Заедницата на домувањето на ЈНА управува 
и со оние средства што од страна на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана ќе и се отстапат како 
средства за посебна намена (како на пр. за подобру-
вање на условите на домувањето и ел.), како и со 
средствата што по посебна спогодба ќе и ги отстапи 
Интересната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на воените осигуреници. 

Член 65 
Средствата со кои располага Заедницата на до-

мувањето на ЈНА се користат особено за финанси-
рање на тековното и Инвестиционото одржување на 
станбениот фонд на ЈНА и на работите врз управу-
вање на станбениот фонд на ЈНА и стручните 
служби на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Делот на средствата од член 64 став 1 од овој 
статут ^нто ќе останат по намирувањето на обврски-
те од став 1 на овој член Заедницата на домувањето 
на ЈНА може да го користи само за подобрување на 
условите на домувањето. 

Член бб 
Заедницата на домувањето на ЈНА може да зас-

нова обврски, заради извршување на задачите, на 
товар на расположивите средства (член 64), во со-
гласност со своите планови и програми. 

Член 67 
Заедницата на домувањето на ЈНА формира ре-

зервни средства на начинот утврден ео посебен општ 
акт на собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА од средствата со кои располага. 

Користењето на средствата на резервата од став 
1 од овој член ќе се регулира со посебен општ акт 
на собранието на Заедницата на домувањето на ЈНА.-
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Член 68 
Средствата на Заедницата на социјалното оси-

гурување на воените осигуреници вгаменети за, ре-
шавање на станбените прашања на уживателите на 
пензии и становите што од тие средства се изгра-
дени или по некој друг основ прибавени можат да 
се здружат со средствата на Заедницата на домува-
њето на ЈНА под следните услови: 

1) становите на кои носител на правата за кори-
стење е Заедницата на социјалното осигурување на 
воените осигуреници веднаш по склучувањето на 
договорот за здружување, да и се предадат на упра-
вување и одржување на Заедницата на домувањето 
на ЈНА; 

2) одржувањето и управувањето со становите на 
Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници, да се врши на истиот начин како и 
управувањето и одржувањето на станбениот фонд 
на ЈНА; 

3) да се определи кога средствата наменети за 
решавање на станбените прашања ќе се здружат и 
на која тековна сметка ќе се наоѓаат; 

4) да се определи начинот на користењето на 
здружените средства; 

5) правото за давање на веќе изградените ста-
нови, на кои носител на правото за користење е 
Заедницата на социјалното осигурување на вое-
ните осигуреници и на становите што ќе се изгра-
дат од средствата наменети за решавање на станбе-
ните прашања на уживателите на пензии, да го 
има Заедницата на социјалното осигурување на во-
ените осигуреници; , ' 

(5) со договорот да се регулираат и другите ме-
ѓусебни прашања од интерес за обете заедници. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Одлуката за распределба на станарината, како 

и другите нормативни акти што ги донесува собра-
нието на Заедницата на домувањето на ЈНА, се при-
менуваат и на становите, односно на корисниците на 
становите на кои носител на правото за користење 
е Заедницата на социјалното осигурување на воените 
осигуреници. 

Член 70 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 463-2 
25 февруари 1976 година 

Белград 
Претседател на собранието 

на Заедницата на 
домувањето на ЈНА, 
генерал-потполковник, 
Божидар Шево, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за содржината 
на одделни позиции во билансите на организациите 
на здружениот труд, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/76, се поткрала долунаведената греш-
ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Во член 3 во новиот член На во став 1 во увод-
ната реченица наместо зборовите: „и деловните еди-

ници" треба да стои: „и деловните единици во 
странство". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 30 март 1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за ми-
нималните услови во поглед на хигиенската исправ-
ност на диеталните намирници, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр, 11/76, се поткрале долунаведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛО-
ВИ ВО ПОГЛЕД НА ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВ-

НОСТ НА ДИЕТАЛНИТЕ НАМИРНИЦИ 

Во член 13 став 1 под а) точка 4 наместо зборо-
вите: „витамин В" треба да стои: „витамин Bi". 

Во член" 21 став 2 наместо зборовите: „50 mg" 
треба да стои: „40 mg". 

Во член 25 став 1 точка 4 сошиеја петта наместо 
зборовите: „0,35 mg" треба да стои: „0,035 mg". 

Од Сојузниот комитет за Здравство и социјална 
заштита, Белград, 26 март 1976 година. 

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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђорђевић Јована Бранко, Николини Косте Ми-
лица, Релић Боже Драгица, Степанов Младена Мар-
ко, Вујичић Пере Ђура; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

I * 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 

Дивјак Милована Живко, Гавранић Владимира 
Лука, Грбић Миле Чеда, Миљевић-Балабан Миле 
Драгиња, Радовић Милик© Данило, Родић Давида 
Дмитар, Жупунсгси Живе Васа; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на .земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ачански Негована Радивој, Бајић Лазе Раде, 
Богдановић Цвеја Ђоко, Брадаш Богољуба Јела, 
Црногорац Живана Драган, Дечермић Јована Слав-
ко, Делић Мојсила Лазар, Гајић Косте Ми-
лош, Гаврић Миџ1е Драгољуб, Ивановић Вуко-v 
мана Владимир, Јандрић Цвије Симо, Јанкулов 
Живе Драгиша, Јеловац Алексе Стеван,- Јовановић 
Милоша Данило, Калуђеровић Пере Ђоко, Каран 
Боже Мијо, Косановић Раде Дане, Крмпотић Ми-
лана Ђорђе,* Максимовић Саве Петар, Миросављев 
Жарка Душан, Орешковић Миле Драган, Латковић. 
С. Стеван, Павловић Павла JoeaHv Радивојевић 
Алексе Сава, Романиц Саве Милан, Стекић Богосла-
ва Драгутин, Степановић Љубомира Иван, Стојко-
вић Павла Драган, Шијачки Емила Сава, Шилпћ 
Паје Димитрије, Штерлеман Андрије Јован, Зелен-
ковић Јована Светозар, Живановић Милинака 
Витомир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ат^нацковић-Нсодеров Милана Љубица, Белас 
Андрије Петар, Ботица Ивана Иван, Брцански-Ми-
калачки Љубомира Јелена, Дубљевић Милике Ми-
хаило, Гавриловић Раде Илија, Гладић-Бербаков 
Паје Косана, Глигоријевић Трипка Борисав, Јој-
кић-Грњић Младена Софија, Јовановић Негована 
Живко, Калаба Васе Лазо, Карапанџић Веље Јаша, 
Кецман Симе Никола, Кецман Николе Светозар, 
Ковачев-Мицић Данилка Ковачев-Сантовац Раде 
Дара, Кртинић Раде Милан, Ќурај ић Милана Ми-
лош, Кувељић Ћирка Блажо, Кузмановић Јефте 
Бранко, Лончарски Среће 'Милан, Ловић Јеврема 
Вељко, Мандић Милинка Новак. Милетић Марка 
Урош, Митровић Стјепана Лука, Момчиловић Срете 
Божидар, Петровић Богољуба Мирослав, Плавшић 
Андрије Драгомир, Радић Дамјана Стева, Радишић 
Николе Милан, Ракић Илије Веселин, Спаић Гавре 
Урош, Срданов Драгомира Жива, Шакић Косте 
Драго, Шанта Карла Владимир, Тадић Вука Љубо, 
Торински Љубомира Ружица, Узелац Виде Даница, 
Влаисављевић-Борић Дане Љубица. Војновић Пет-
ра Јованка, Вујић Станка Милорад, Зечевић Несто-
ра Дамјан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аплер Тивадара Тивадар, Ванчов Симе Нико па, 
Барбузан Саве Јован, Божић Николе Беривој, Цве-
тић Душана Милан, Ћурчић Светозара Јован. До-
бријевић Уроша, Милош, Драгић-Личина Петра 
Зора, Ђапић Спасоја Миливоје, Габоров Милана 
Веселин. Грбић Стојана Душан, Грујић Станка Ма-
рија, Исаковић Светозара др Војислав, Јовановић-
Кавалић Игњата Теодора, Кадарјан Соломона Ко-
риолан, Калнок Карла Карло, Кеврешан-Субичин 
Страјина Бисерка. Кушјухас Ђуре Јаков, Кишпр-
дилов Марка Славко, Кланчић Ивана Вјекослав, 
Кнежевић Николе Милорад, Кнежевић-Станков 
Омера Вера, Кочиш Ференца Ференц," Контић 
Ристе Милош, Косовац Саве Живан, Костић Ни-
коле Славко, Ковачев-Мали Тодора Милена, Куру-

чев Живе Драгољуб, Куручев Ђуре Пера, Лалић 
Синише Стеван, Лазић Јанка Бошко, Леђенац 
Ђене Стеван, Лисков Паје Миливој, Лудошки Ла-
зара Љубомир; 

Малетин Саве Бошко, Мандић Михајла Илија, 
Марић Илије Божо, Марковић-Иковић Мирка Да-
ринка, МиЈ^ајловић Илије Милован, ' Миланков 
Триве Рада, Милетин-Ђукановић Радивоја Олга, 
Миловановић Пере Милан, Миловић Ђуре Орле, 
Митровић Марка Милана, Мурганић Васе Цвија, 
Несторов Драгутина Арсен, Обрадовић Радована 
Витомир, Павловић-Татић Јована Евица, Петровић 
Милована Радивој, Поповић-Нешин Тодора Доб-
рица, Прекај ац Милована Владимир, Прокин Ми-
лоша Живан, Раблов Стевана Љубомир, Радић* 
Мемед Марка. Марица, Радојчић Николе Божидар, 
Радосављевић-Гаруновић Илије Госпава, Радовић-
Цуцић Арсе Љубинка, Рајановић Димитрија Илин-
ка. Сенчић Драгутина Добросав, Срдић Николе Вид, 
Срећковић Живадина Миодраг, Стојанов Милоша 
Иван, Шојић Лазара Лука. Шпањевић Милуна Ву-
кашин, Табаков Живе Радивој, Урсаке Ђорђа Кон-
стантин, Весковић-Илијин Стевана Зорица, Видовић-
Константина Радован, Витомиров Јована Добривој, 

'Војинов-Шљапић Марка Милена, Вукашинрвић 
Раде Драгољуб, Вукмановић Томе Божидар; 

— 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 НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

Милин Милорада Крста: 

~ за заслуги и постигнати успеси ца работата 
од значење за напредокот на .земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ачански Милана Јован, Аћимовић Бранко, 
Андријевић-Лакај Ђуре Марија, Банчевић Милана 
Слободан, Баришић Анте Милка, Басарић-Радонић 
Лазе Живка, Бауков Ру фина Славко, Беженар-
Пувалић Луке Мика, Бибин Лазара Живојин, Би-
лушић Паје Иван, Биуковић Ђуре Дмитар, Бођанец 
Јанка Витомир, Богдановић Вељка Миливој, Боко 
Ивана Јосип, Вркић Васе Радовин, Брновић Николе 
Бранко, Будан Имре Имре, Будошан Милана Петар, 
Буха Андрије Божица, Буквић Мане Бранко, Цве-
тановић Живојина Милан, Ћирић Чедомира Стеван, 
Дебељак Вида Недељко, Димитришин Петра Мирко, 
Дивљановић Марка Анђелко, Добријевић-Косовац 
Илије. Милица, Достанић Душана Драгутин, Драгој-
ловић Марка Славољуб, Дудаш Ђура Јанко, Дутина 
Стевана Марко, Гајић-Здравковић Михајла Радми-
ла, Глишић Петка Сретен, Грбић Драгића Драгица, 
Халасев Васе Ђурица, Хинић Спасоја Душан, Хор-
ват Иштвана Иштван, Иванишевић Стојана Драган, 
Јекић Николе Душан, Јелин Миливоја Сава, Јело-
вац Милана Вера; 

Керавица Ђоке Радован, Кермеци Ђуре Јосип, 
Кнежевић-Ждињак Јанка Ана, Колбас Јосипа Ле-
она, Кривокапић-Ђурица Панте Софија, Крижик 
Адама Михајло, Крмар-Аврамовић' Николе Ве-
линка, Кртинић Дане Милан. KypjaHbB Огњана 
Јован, Лаковић Милорада Никола, Лепшановић 
Аце Никола, Мај стричевић Стевица, Ма лдп ни 
Александра Мира, Малетин Саве Ђорђе, МилновиН 
Стевана Милорад, Маљковић Мана Бранко, Мандић 
Љубише Ђорђе, Манојловић Душана Милојко, Мар-
ковић Крсте Блажа, Марковић Богдана Стевица, 
Марковић Јована Стојан, Машић Танасије Милан, 
Матић Пантелије Петар, Месарош Јаноша Бладе, 



Страна 378 — Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 9 април 1976 

Милетић Душана Милутин, Милојевић Владимира 
Светислав, Мирков Владе Алекса, Мирков Васи-
лије Вељко, Мирковић-Панасенко Николе Елеоно-
ра, Нађ Михајла Јулијан, Најић Ћире Милан, 
Нешков Љубице Небојша. Нићетин Стевана Милан, 
Никита Михајла Нестор, Николић Здравка Бошко, 
Николић-Милчић Свиленка Симка. Николић Јо-
вана, Стеван, Нишавић-Ћулафић Милије Милијана, 
Одаџић-Станчић Нове Бранка; 

Пачарић Ђуре Никола. Перић Марка Љубица, 
Петровић Жива Обрад, Попов-Милана Невена, 
Попов Катице Пера, Попов Ђуре Златоје, Поповић-
Стојановић Милана Мирјана, Поповић Свете Спа-
соје, Поповић Миладина Зла гоја, Познановић-Ду-
дић Светислава Ната, Рајачић Јована Милан, 
Рамљак Мате Антон, Рашић Ђуре Иван, Рељин 
Милорада Велинка, Редар владимир. Савић Ради-
воја Иван, Севдинов Јордана Панче, Симић-Барбул 
Саве Љубинка, Скубан Самуила Никола, Славује-
в а Симе Младен, Солдо Лазара Милован, Стаменић 
Владимира Радојица, Станишић Борислава Васи-
лије, Станојев Здравка Бранислав, - Стефановић-
Мијатовић Божидара Гроздана, Субић Светозара 
Боривој, Сувић Петар, Свилар Михајла Љубица, 
Шћепановић Васа Трипо, Шимунђа Петра Љубо-
мир, Шомођи Михајла Јанош, Шопоњаи Калмана 
Фрања, Штрбачки Милана Илија, Шуљагић Ми-
лоша Радиша, Швелер Ђерђа Андраш, Телеки 
Стјепан, Туцаков Ђорђа Синиша, Туфегџић Добро-
сава Драгољуб, Ускоковић Андрије Стојанка. Ба-
ку ла Стјепана Бранимир, Васић Душана Василије, 
Василић Миливоја Катица, Видаковић Миле Сте-
ван, Војновић Ђуре Милан, Војновић Лазара 
Влада, Војводић Петра Гојко, Вученовић Тодор, 
Вучић Страхиње Драгосије, Вучић Велимира Ми-
лош, Вукајловић Ристе Душан, Вукмировић Јована 
Јован, Жегарац-Георгијевић Стевана Јелена; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аџић Мила Душан, Агоштон Алберта Бела, 
Атељевић Андрије Петар, Варта Дезидер Ендре, 
Богдановић Ђуре Вукашин, Цветковић Владимира 
Векослав, Чворовић Недељка Момир, Даниловић' 
Милоша Божидар, Добријевић Ђуре Душко, Голо-
вић Зарије Стојан, Горчиновић Јанка Перо, Коње-
вић Недјељка Велимир, Кораћ Крста Светозар, 
Квргић Боже Томислав, Лалић Арсе Милан, Ма-
лацко Матије Мирон, Маодуш Петра Доброслав, Ма-
рина Петра Петар, Милић Љубомира Миливој, 
Милованов Обрад Петар, Милунов Александра Ста-
нислав; 

Николић "Стојана Драгослав, Пап Летала Антал, 
Петронијевић Радомира Марко, Раичевић Влади-
мира Душан, Семан Ђуре Ђура, Станкић Бранка 
Душан, Таушае Миле Ђорђе, Торма Стевана Карло, 
Тот Андраша Иштван, Трбојевић Миле Војин, 
Вајда Шандора Миклош, Влашкалић Драгољуба 
Зоран, Влашки Николе Васа, Војновић Трипе То-
мислав, Вујић Блашка Александар. Вукчевић Ми-
хаила Саво, Вуков Димитрија Матија, Жежељ; 
Станка Бошко; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Адамов-Исаков Славка Милена, Алтер Момира 
Ђорђе,. Бабински Јожефа Јожеф, Барачков Раде 

Љубомир, Бошњак Миладина Јован, Цветковић-
Попов Драгољуба Ђурђевка, Ћурчија-Марковић 
Стевана Ката, димитријевић Веселина Миладин, 
Форотичан-Прашталов Марка Боса, Френц-Бајин 
Владимира Анђа, Фуртула Васе Јела, Голошин 
Боже Жива, Јерковић-ИнИћ Лазе Даница, Јосимо-
вић-Пиперски Стевана Милена, Ковачев Добривоја 
Васа, Ковачки-Томнћ Живе Иванка, Крсмановић 
Чеде Славојка, Лазић Мијата Милован, Марков-
Трипић Светислава Бисерка, Мелеги-Немет Барто-
лан Ђурђинка, Мијатов Симе Бранко, Милићев 
Здравка Живан, Нинковић-Вулетић Госпава, Пала-
начки-Гађански Светозара Роса, Пењнвраг Станка 
Велимир, Петровић -Укропина Јована Љуба, Раји-
новић Симе Душко, Ранисавл>ев Стеве Сава, Ру-
жичка Ненада Фрања, Срданов-Давидовац Жарка 
Ружа, Стаменовић Љубомира Витомир, Живков-
Божанин Милорада Марина, Живковић Станоје 
Будимир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ачански Светозара Дионисије, Алинчић Петар, 
Антоновић Јована Никола, Анђелић Николе Мило-
рад, Арделеан Ливијуса Никола, Бађић-Мартино-
вић Јована Вукосава, Бенедек Андраша Михаљ, 
Берчег Милана Жива, Берковић Јосипа Јосип Бо-
гичевић Лазара Милан, Борас Милан, Божић-
Кистор Јона Виора, Бугарски Бранка Милка Црно-
горац Душан, Цветановић Николе Никола, Цвијетић 
Саве Драгутин, Чарубџић Милана Трива, Чекери-
нац Живана Станко, Ћирин Сава, Ћосић Ивана 
Димитрије, Ћурчић Васе Милош, Ћурић Зора. Де-
урић Данила Богдан, Дивнић Велимира Мирко. 
Драгаш Давида Давид, Дудаш Ђуре Мирон,, Душа 
Ивана Иван, Ђенић Чедомира Љубомир, Ђурић 
Лазе Бошко, Грбатинић Војислав, Гуљаш Марије 
Јожеф, Хањик Мише Јано, Хрецешин Јосип, Ико-
нић Синиша, Иванковић Драгојла Славољуб, Јад-
рански Степана Милован. Јаковачки Митар, Јанко-
вић Драгутин, Јефтић Драгутина Сретен, Јелић 
Станислав, Јо Стеван, Јованић Драгољуба Славко, 
Јовановић Бранка Илија, Јовановић Војислав, Јо-
вешковић Уроша Гавра, Јуришић Миливоја Стева**; 

Капаш Иштвана Шандор, Кнежевић Петар, 
Копчок Карла Терка, Костадиновић Живорада Ра-
нисав, Костадиновић Живорада Војислав, Коваче-
вић-Босанчић Стевана Душица, Крстић Негована 
Цветин, Крстић-Брњашевић Саве Даница, Кршић 
Станоја Маринко, Кузманчевић Војина Јован, Ку-' 
зминац Тривуна Доброслав, Лазић Марка Ђорђе, 
Лујић Цветина Спасоје, Лукић Драгутина Селимир, 
Љешевић Василе Благота, Малић Милоша Лазар, 
Марендић-Панкарићан Јанку Еугенија, Марјановић 
Вера, Матић-Којић Милоша Олга, Мићић Милора-
да Миливој, Мићовић Милисава Чедомир, Миха-
Лзица-Лаушевић Зорица, Михић Богдана Стојан, 
МијатовићгШкорић Момира Делија, Мијатовић 
Илије Војислав, Мила Иштвана Иштван, Милић 
Станка Стеван, Миловац* Вукадина Славко, Мило-
ванчев Стевана Паја, Милованчевић Алимпије 
Здравко, Недељков Панте Радивој, Недељковић 
Ђорђе, Неђић Владислав, Немет Розалија, Нинко-
вић Младена Бошко, Нинковић Миће Јово, Нинко-
вић Радован, Новаковић Александар, Осећански 
Љубомира Бранивој, Остојић Рајко, Папић Николе 
Момчило, Перичин Душана Петар, Петковић Саве 
Предраг, Пилиповић Раде, Попиј ачм Мартина Анд-
рија, Поповић Божидар, Поповић Витомир, Прокоп-
Тубић Милана Марија; 
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Рац-Међепш Јакима Ана, Радмиловић Младен, 
Ранковић Сретен, Ристин Богдан, Рошуљ Светозара 
Емил, Сабо Јаноша Иштван, Симић Вује Бошко, Си-
мовљевић Жика, Смиљанић Милана Боривој, Стан-
ковић Божидара Витомир, Степановић-Веселиновић 
Божидара Љубинка, Стојанов Пере Пера, Стојановић 
Драгутина Димитрије, Стојков Здравка Милан, 
Стојнић Рајка Ђорђе, Стоканов Грује Жарко, Сулић 
Грге Јела, Свирац Миладина Младен, Шаран-Будо-
шан Милоша Иванка, Шашић Радивоја Бранислав, 
Шуминовачки Јована Никола, Ширадовић-Никол-
чин Петра Косанка, Шојић Драгутина Радивој, Шу-
батлија-Шербула Живана Милена, Терзић Мирка 
Петар, Тимотин-Лазић Ранка Катица, Томац Иван, 
Тот Славко, Тришић ЖЈТВКО, Варга Михајла Вла-
димир, Веселиновић Светислава Радосав, Вл а диса в-
љевић Радована Дамјан, Владисавл»евић Милована 
Драгорад, Влаовић Стевана Милена, Вранешевић 
Миле Миливој, ВуЈЧић-Витасек Ивана Штефица, 
Вујисић Станоја Ананије, Вукадиновић Илије Ми-
лосав, Вукмир Луке Ђурађ, Вукосављевић Живојин, 
Зорић Ђуре Никола, Зорић Новак, Живковић инг. 
Станко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Амиџић Саве Јован, Булајић Боже Филип, Чу-
вик Јожефа Иштван, Ћетковић Милина Радислав, 
Дамјанов Душана/ Јован, Ђенеш Розалије Иштван, 
Ђурин Василије Сретен, Ераковић Ђорђа Петар, 
Фејстамер Иштвана Дежо, Флора Николе Октави-
јан, Грек Жива Милан, Јакић Василија Марко, 
Јеленковић Јеленка Бранислав, Киш Маћаша Ма-
ћаш, Коларски Славка Младен, Конц Јакова Ђерђ, 
Ковач Ференца Ференц, Кравић Јована Душан, 
Крепе Мартона Шандор, Крстин Радивоја Јован, 
Кукић Драга Паја, Курунци Андраша Јанош, Куз-
манов Давида Борислав, Лошонц Петера Петер; 

Малацко Мирона Мирон, Маодуш Јакова Бран-
ко, Маргарете!* Јанка Јован. Марковић Бупце Жи-
ван, Мазак Ференца Ласло, Медаков Владе Срби-
слав, Милосављевић Милана Миодраг, Милосављевић 
Борисава Радивој, Милутинов Лазара Ђока, Мухи 
Шандора Иштван, Нађ Винцеа Геза, Нађ Јовгена 
Владимир, Николић Милутина Славољуб, Пањевић 
Николе Милан, Пауновић Радојка Милош, Перпа-
уер Ва линта Антал, Петков Богдана Стојан, По-
повић Радована Ђорђе, Раданов Лазара Живан,. 
Рошуљ Милорада Миленко, Сел Иштвана Иштван. 
Стефановић Петка Марко, Сушић Илије Лазар, 
Такач Стевана Бела, Телеки Беле Габор, Теслић 
Милана Петар, Тот Пала др Јанош, Тубић Свети-
слава Ђорђе, Влајовтов Марка Вук; 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

Решташ Ференца Јожеф. 

Бр. 150 
23 октомври 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
l«eni Броз Tim, е. p. 

У К А З 

, % ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка "4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дакић Гавре Радивоје; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, к^ко и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Гороња Обрада Радосав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Атаиасиевски Атанас, Миковић Живана Ђурђе, 
Стално Анте Винко, Шмит Петар; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во издигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА -ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Бајић Илије др Војислав, Браздил-Хајдук Вида* 
Марија, Чудина Николе Анте, Драговић-Прокић 
Душана Радмила, Ђукановић Ђура Бранислав,^ Ма-
ринковић Миладина Радомир, Миљковић Танасија 
Војин, Средојевић Радомира Димитрије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дракул Симе Лазар, Гашић Ристе Петар, Јова-
новић Мирољуба Радослав, Кожуљ Петра Томислав, 
Луковић Рајице Мирољуб, Милосављевић Божина 
Петар, Опалић-Мајетеровић Богдана Босиљка, Рис-
тић Душана Миодраг, Родић Мирка Миленко, Шу-
јица Јована Петар, Тодоровић Владимира Милорад; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Антић-Минић Милисава Доста, Босанац Јована 
Саво; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Јарић Милана Предраг, Карановић Јове Ми-
ланко, Ступар Петра Богдан; 

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 

Матешић Петра Марија, Рађеновић Милојице 
Добрило, Регио Ивана Лука, Врањеш Анте Мате; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то 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 СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Биочић Марина Иво, Бујас Рока Славенка, 
Франковић Ивана Ратко, Јанчар-Гргић Дане Босиљ-
ка, Ку зм анић Петра Вј еко, Лепен Николе Иван, 
Мештровић-Мирић Ристе Вида, Мирковић Јакова 
Мате, Немчић Ивана Владо, Остојић-Лазар Жељка 
Етелка, Роца Вико Иво, Влаховић Паве Иво, Влас-
телица Фране Анте, Војковић Јакова Анте, Врдо-
љак Луке Дује, Зоричић Анте Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ л 

Радић-Угрина Фране Анка, Журић-Папо' Ре-
ника; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аљиновић Марина Шпиро, Анић Јосипа Иван, 
Билић Стјепана Јозо, Букарица Петра Миле, Галић 
Анте Бариша, Јаковљев Петра Љубо, Јончић Мате 
Анте, Кухач Петра Мирослав, Петриновић Николе 
Вицко, Полић Стипе Јерко, Реић Вицка Мира, Роје 
Ивана Звонимир, Росандић Петра Марко, Стопа 
Барите Вице, Шкулетић Радомира Михајло, Врани-
чић Ивана Анте; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-

брана и за успеси во издигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

Липановић Фрање Иво, Никочевић Ива Ива; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Амулић Мије Милан, Баришић Стјепана Јурај, 
Баржић Мате Иво, Бритвић Ловре Бранко, Дуплан-
чић Петра Вјекослав, Кољанин Николе Иван. Кова-
чић Шпире Паве, Матијашевић Јерка Вид. Медић 
Луке Роко, Мрдаљ Богдана Мирко, Нола-Ковачић 
Мате Јакица, Параћина Марка Шпиро* Печаревић 
Марина Никола. Пеовић Јозе Марија, Перкушић 
Јуре Душан, Петричевић Мате Небодар. Прнић Мате 
Иво, Радић Петра Јаков, Радић Анте Ружа, Реић 
Фабијана Паве, Табак Петра Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аљиновић Братула Тома, Антуновић-Белић 
Фране Милка, Бибић Крстана Јово, Бил итков 
Антона Марија, Благаић-Кевешић Јуре Марија, 
Буловић Ђуре Винко, Чолак-Урлић Тодора Винка, 
Чоркало-Бараћ Марка Милка, Гаће Живојина Љу-
бица. Гамулин-Хроват Антона Штефанија, Ишир-
лије-Девић Фуада Шемса, Иванда-Ковачић Бранка 
Дуња, Јаворчић-Јовица Мије Зорка, Јеловчић Луке 
Драгутин, Јежина-Јелић Јакова Весна, Кнежевић 
Алексе Петар, Ковачић-Долпић Анте Драгица, Кро-
ло-Симиниати Ивана Нада, Лушић Ивана Владимир, 
Марин Николе Мартин, Матијашевић Анте Стјепан, 
Матер Мије Стјепан, Миличић-Новак Фране Мар-
гарита, Милић Илије Владо, Младинов-Морпурго 
Виктора Силвана, Новаковић Марка Бранко, Пар-
маћ-Шкарица Дане Учка, Пранић-Јукић Блажа 
Анка, Ружић-Легутић Пашка Невенка, Урлић-Глу-
чина Марјана Маре, Уводић-Пребичевић Ивана 
Марија, Владановић-Ђокић Михајла Живана, Вла-
довић Јосипа Жељко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алајбег Јуре Марко, Антунац Вицка Анка, Ба-
котић Луке Иво, Башић Грге Мате,. Бего Анте Дани-
ца, Бубле Вене Винко, Ћопић Петра Илија, Дими-
триј евић Александра Вукашин, Гулин Марка Драго, 
Гулин-Барановић Вице Ружа, Ивановић-Кудраг Ра-
де Весна," Јакшић Тоде Васо/Јел аш Мате Анте, 
Јерчић Јозе Доминик, Јуренић Боже Јерко, Калан 
Ђуре Милан, Ковачић Љубо је Стеван, Крстинић-
-Беламарић Боже Љубица, Кржељ Ивана Мила, 
Кузманић Ивана Власта,. Лецмановић Анте Петар, 
Љубић Рока Мирјана; 

Марасовић Петра Иван, Марчић Вицка Венка, 
Маринковић Животе Милош, Матевић Анка. Матић 
Михајла Милош, Мекинић Ивана Жарко, .Мерчеп 
Николе Иван, Мићовић Нова Милутин, Милак Ма-
рина Анте, Милетић-Радоњић Радоша Марија, 
Нешковчин Димитрије Иван, Нико лић-Ра дојчић 
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Павла Милена; Патић Лазара Милош, Перковић-
-Мајић Филипа Марија, Пезељ Ивана Мартин, Ра-
дак Јосипа Пашко, Роца-Живковић Шиме Пера, 
Руњић Ив^на. Анте, Сиротковић, Дује Марин, Шег-
вић Анте Јаков, Шишко'Јозе Ибо, Тићиновић-ПЈка-
ричић Јакова Неда, Унковић Николе Јуре, Урличић 
Петра Јозо, Враничић-Матељан Петра Марица, Ву-

'ковић-Бузолић Стјепана Јасна, Захировић Османа 
Мујо, Жувела Ивана Љубомир; 

— 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 

Афрић Милана Иво. Болић Ђуре Мир^о, Цеза-
ровић Николе Богумил, Гланз Петра Винко, Перак 
Ника Стијепо, Рудић Марка Перо, Троскот Марка 
Милан, Златар Анте Иво; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бабић-Шавије Шпира Јованка, Дековић-Ерце-
говић Фране Тонка, Ержен-Крап^ж Лудвига Алој-
зија, Гржетић-Балжас Марко Здравка, Иванишевић 
-Рогулић Анте Милка, Ивковић Мате Марин. Ква-
рантан-Пешице Јарослава Ана, Лалић-Рајић Новака 
Лепосава, Михановић-Ђиков Љубе Убавка, Радеве-
њић-Кружичевић Ивана Луца, Родин>?1учев Мила-
на Славка Сарзчевић-Османовић Ахмеда Ремиза, 
Шишко-Ковач Пере Ружа, Табак-Смоје Вицка 
Домина, Врањеш Јуре Мате; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ћалета Нике Славка,. Ћукушић Јуре Јуре, Ga-
zzari-Ozegovic Petra Ljubica, Иванишевић Вицка 
Бисерка, Јаковчевић-Колудровић Динка Марија, 
Канов Марина Јусто, Крнић Ивана Јосип, Мартић 
Николе Расена, Муњеш Илије Срећко, Толић Петра 
Мара; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Барач Вјекослава Дује, Баровић Ђуре Ивица, 
Башица Сти ј епа Сти јело, Боговић Јака Перо. Буха 
Драга Марко, Бутиган Бошка Перо, Бутијер Пава 
Мато, Цар Влаха Влахо, Гашпаревић Миливоја Иво, 
Комненић Јована Мирко. Копривец Антона Вален-
тин, Копривица Ђока Божидар, Ковачевић Бранка 
Стојан, Леви Јакова Исо, Лујо Петра Антун, Миха-
иловић Петра Ивица, Мозара Стијепа Антун, Папић 
Милована Чедо, Петковић Трајка Драгиша, Радин-
о в и ћ Пера Иво, Штрбинић Ива Иво, Толић Звонка 
Фердо* Тоља Мате Блаж, Вејиновић Милоша Жели-
мир, Витаљић Анта Ивица, Злошило Луке Сти-
Јепо, Жувела Милоша Борис; 

Од1 СР Срби ја , " 

—• за особени заслуги и постигнати успеси * во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
На земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Деспотовић Љубомира Живадин, Јовановић Бо-
же Светозар, Маршићевић Лазара Драган, Протић 
Петра Бранко, Стојановић Драгољуба Милутин, Сто-
јановић Саве Слободан, Здравковић Милована Ду-
шан; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Ђурић Милана Момчило, Ловрић Бруна Љубо-
мир, Полич Даворина Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Чанак Висоја Раде, Пејић Чедомира Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

"Црнојевић Петра Жарко, Цветковић Светомира 
Радован, Дринчић Светозара Славиша, Ђорђевић 
Бранислава Драгана, Иванчевић Илије Славко, Ива-
нић Момчила Петар, Јоловић Јована Живорад, Кру-
нић Ђорђа Драгутин, Лукић Петра Павле, Никито-
вић Марка Драгољуб, Нишавић Радише Милош, 
Петровић Илије Миодраг, Пмитар Антона Антон, 
Радојковић Ђорђа Гојко. Радовановић Милана Сла-
вољуб, Ронац Јована Вељко, Станић Благоја Алек-
сандар, Шепа-Стражницки Владимира Милица. Ви-
лотић Милана Стеван, Влашковић Недељка Влади-
мир, Жунић Милисава Станоје; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аћимовић Витомира Јован, Чворовић Ананије 
Миливоје, Ћорковић Раде Небојша, Драговић Спа-
соја Љубиша, Гачић Добросава Александар, Јерко-
вић Лазара Иван, Јорга Корнелија Илија, Јовановић 
Бранислава Миодраг, Курепа Стојана Богдан, Лазић 
Лазара Ђорђе, Лепшановић Славка Милош, Љубо-
јевић Бранка Љубомир, Марковић Ђорђа Михајло, 
Михајловић Илије Владан, Миленовић Борислава 
Божидар, Милошевић Бранимира Марко, Павиће-
вић Велимира Спасоје, Петровић Душана Предраг, 
Поповић Васиља Михајло, Познић Илије Милан, 
Распор Атилија Немања, Стефановић Љубомира Љу-
биша, Стојиљковић Миодрага Миодраг, Вељковић 
Сава Болсидар, Вулетић Слободана Вукашин, Жи-
вановић Војислава Живојин; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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— за. заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дамњановић-Газикаловић Драгољуба Љиљана, 
Гавриловић-Марков Милана Десанка, Кнајзел Ан-
дреја Андреја. Крстајић Благоте Десанка, Лалић 
Гојка Петар, Марјановић Раденка Живорад, Сертић 
Ивана Душан; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Марић Уроша Љубоја; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Марић Проке Ђорђе, Шевић Саве Анђа. 

Бр. 151 
28 октомври 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 Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Церар Николаја Ловро, Долган Ивана Радо, 
Ловшин Јанеза др Јанез, Пинтарич др Иван, Пишот 
др Вацлав, Шонаја Антона Фрањо; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и нардности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морал-
ното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Кајин Јоже Франц, Стариха Јоже Алојз; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Мракич Ивана Цирил, Wojfcicki Karla Ladisjav; 

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

СО РОДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Берглез прим. др Владимир, Бершич Јанеза 
Матија, Дроле Урбана Цирил, Јан Матевжа Иван, 
Јанежич Јанеза Јанез, Крушић Винка др Владимир, 
Плешивчник Јожефа прим. др Драго, Совдат Ав-
густа Емил; 

—: за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонардната одбра-
на и за успеси во издигањето на вовно-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Петрич Јернеј а Антон; 

—т за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придбнесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Ахачич Антона Грета, Бечај Јоже Леополд, Бра-
тина-Ббнча Фрање Наталија, Брецељ Божидара 
Божидар, Бремец Јоже Слава, Бутала Штефана 
Јоже, Доленц Андреја Иван, Голоб Франца Лудвик, 
Гостенчник Винка Јоже, Јелушић Андреја Андреј, 
Капш Франца Франц, Каро Михаела Михаел, Ко-
бетич Ивана Јоже, Кордич Нике Раде, Корошец 
Макса Марјан, Ковач Франца Стане, Ковачич Алој-
за Јолѕе, Кожамељ Антона Антон, Кревања Андреја 
Франц, Крхин Ивана Алојз, Лапања Јожефа Бого-
мил, Лесник Јоже Франц, Маркон Андреја Алојз, 
Маврич Виктор ја Рудолф; 

Пахуље Блажа Блаж, Пашич Ивана Франц, 
Пехари Михаела Андреј, Пездирц Јурија Антон, 
Раздевшек Ивана Милан, Разгоршек Симона Вин-
ко, Сладич Јанеза Франц, Смртник Павела Павел, 
Сова Станета Милош, Шкарја Јанеза Франц, Шкер-
јанец Јанеза Љубослав, Шкоф Франца Еница, Шкоф 
Матије Јоже, Шпехар Јоже Јоже, Шрифел Ивана 
инг Иво, Шулгај Франца Иванка, Шуштершич-Бајт 
Јожефа Даринка, Травнер Михаела Леополд, Уршич 
Антона Владо, Видрих Ивана Руди, Волф Јоже 
Јоже, Вранешич Јурија Антон, Зрнец Антона Ал-
берт, Зулан Франца Милан, Жиганте Рока Винко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Барт Јожета Милка, Биененфелд Ернеста Еуген, 
Брезар-Сладич Винценца Емилија, Бриц Алојза 
Марјан, Бришар Петра Петар, Буковец Игнаца Наце, 
Дујмович Руди, Дурјава Леополда Данило, Фабјан 
Хенриха Август, Фаганел Јожета Марија, Хладите 
Франца Марјета, Хоснер Андреја Андреј, Хоснер 
Андреја Јакоб, Карл Јурија Марјана, Клеменц-Хри-
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бар Франца Иванка, Кнежар Антона Матевж, Кра-
вања-Комац * Розина, Лончар Ивана Јанез, Маврич 
Франца Феликс, Миклавчич Антона Антон, Мили-
војевић Драгомира Миодраг, Орожен Филипа Фи-
лип, Ошловник Антона Едвард, Остан Франца Бо-
рис, Разгоршек Симона Иван, Разтресен Јанеза 
Иванка, Смрекар Антона Јожеф, С,озио-Габершчик 
Владимира Зденка, Ширца-Серажин Алојза Роза, 
Уршник Франца Филип, Wojcicki Karla Ladislav, 
Зорч Алојза Алојз, Зорч-Графенауер Светослава; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ* 

Алауф Јожефа Стане, Андрлич Алојза Франц, 
Авсец Јоже Франц, Бах Ивана Павел, Баланч Јоже-
та Јанез, Белцијан-Крижнар Јакоба Павла, Бизјак 
Ивана- Лудвик, Блатник Јожета Франц, Богатај 
Ма;гевжа Мирослав, Бозја Јанеза Антон, Брадашкја 
Михаела Андреј, Бритовшеѕ Алојза Штефка, Буци!? 
Алојзија Алојз, Цеј Августа Станислав, Цигларич 
Јавана Руди,. Цопек Јоже Јоже, Чернута Михаела 
Мартин, Чујеш-Витко Алојза Полонца, Добрин Ја-
неза Јакоб, Долиншек-Јенко Јоже Павла, Ђелоше-
вич Џоке Мараш, Ерјавец Штефана Франц, Феуш 
Стане; Фифолт-Грахек Јурија Марија, Флајс Фран-
ца Франц, Фл авдиј а-Папич Алојза Марија, Гаљот 
Отмара Антон, Горјуп Ивана Владо, Хафнер Франца 
Рудолф, Хањже Понграца Франц, Хари Павела Па-
вел, Хохкраут Алојза Јоже, Хојц-Новак Алојза 
Марта, Хорват Матије Карел, Хорват Франца Ми-
тја, Хорват Јожефа Алојз; 

Јакша Хелена Мартина, .Јерич Франца Јоже, 
Јесих Франца Алојз, Јованович Станоја Милорад, 
Југ-Пријатељ Егидија Ела, Јургеле Франца Франц, 
Кашца Јожефа Јоже, Кенда Емилије Душан, Кенда 
Милан, Керсник Антона Франц, Кодран Јанеза 
Ант0н, Кокаљ-Видиц Јанеза Марија, Колоша Ма-
рије Карел, Комац Јожефа Франц, Корачин Антона 
Марија, Корен Јожефа Розина, Корошец Антона 
Драго, Корошец-Да'скобл ер Јанеза Марија, Кос јек 
Јакоба Верена, Козолц Алојза Рбман, Краљ Алој-
зија Станислав, Крањц-Гроф Лудвика Гизела, Кра-
пеж-Главан Јожефа Иванка, Крашовец Рудолфа 
Бранко, Кравања Алојза Виктор, Кресе Франца 
Антон, Криштоф Франца Божидар, Кротец Франца 
Стане, Курник Фридерика Јелка, Лауко-Вобовник 
Рудолфа Марица, Лазник Јакоба Хинко, Ледл Макса 
Макс, Левствигс Франца Марија, Луканц Алојза 
Данијела, Мадронич Јоже Јоже, Марка Ивана Алојз, 
Маркович Јоже Јоже, Мауко Алојза Франц, Мелинц-
-Кац Ивана Марија, Мемон Антона Иван, Михелчич 
Јанеза Тончка, Микуш Рудолфа прим. др Димитриј, 
Микуж Франца Андреј, Милкович Антона Марија, 
Млачник Валбурга Аница, Мохорич-Подпескар 
Франца Ивана, Муровец Леополда Јанко; 

Омерович Незира Хазим, Овен Јоже Јанез, Не-
меш Франца Штефан, Новак Ивана Франц, Новина 
Франца Карел, хОмерс Јернеја Иван, Омерс Јериеја 
Милка, Печовник Ивана Антон, Печовник Штефана 
Антон, Перак-Полак Ивана Марија, Певец Рхдолфа 
јАлександер, Циберник Јожетз Рафко, Пионич-Вечко 
Адолфа Јожефа, .Пиркмаиер инг Саша, Пискерник 
Јакоба Маруша-, Плешивчник Петера Берта, Подја-
воршек Алојза Штефан, Попич Јожета Франц, По-
дочник Антона инг Антон, Потрбин-Новак Антона 
Терезија, Повше Јанеза Руди, Пожек Ивана Иван, 
Прапротник Роза Иван, Претнер Антона Алберт, 
Прошт-Карлин-Миркац Франца Милка, Раковец-
чАрнеж Петера Аница, Раковец-Арко Карела Јуди-
та, Равникар Тоне др Тоне, Репоточник Аполоније 
Петер, Ресник Франца Флоријан, Режек Алојза 
Алојзија, Роженбергер Терезија Иван, Рутар Вен-
цеслав; 1 

Скончник Марије Милан, Смоле Славко Јанез, 
Смонкар Мартина Леополд, Строхсацк Франца Ан-
дреј, Шавц Антона Макс," Шегу ла Антона Алојз, 
Шимон Павел Ладислав, Шобар Јанеза Алојз, Шо-
пар Франца Јоже; Штирн Леополда Антон, Штулар 
Јоже Јоже, Тисникар Славка Јоже, Тришич-Крашо-
вец Јанеза Марија, Трох_а-ПетелинЦ Ивана Марија, 
Трошт-Долган Ивана Елица, Вершник Ферда Франц, 
Веселич Николе Алојз, Везовник Лудвика Лудвик, 
Видин Алојза Венчеслав, Вижин Јожете Едвард, 
Вовк Штефана Јоже,. Врховник Викторј-а Франц, 
Загорц Јожефа Јожеф, Закрајшек Ивана Иван, 
Зупанц Франца Стане, Жагар Ивана Јуриј, Жеров-
ник-Нахтигал Јанеза Марија; 

— за заслуги во развивац>ето и реализирањето! 
на концепцијата на општорардната одбрана и за ус-
песи во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Марзел Алеша Франц; 
— за покажана храброст во борбата против не-

пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Бертонцељ Јакоба Јоже, Брицман Матевжа 
Макс, Фишер Франца Франц, Трубел ник Андреја 
Рудолф, Кадиш Матевжа Матевж, . Кинг Ивана 
Иван, Корат Марије Алеш, Лазник Јакоба Хинко, 
Лончар Игнаца Милан, Рачник Понграца Фердо, 
Репник Јурај а Иван, Ваљавец Франца Јоже, Зап- ' 
лотник Михаела Славко; 

-г- за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Брицман Матевжа Макс, Ћопи Франчишка 
Франц, Добравец-Фиредер Ловре Олга, Ерберт-
-Пинтарич Штефана Шарика/ Фишер Франца 
Франц, Фурлан Јожефа Матија, Гру белжик Андреја 
Рудолф, Хити-Шпендал Франца Марија, чХујс Јо-
жефа Елемер, Конечник Франца Франц, Корат 
Марије Алеш, Кравања Ивана Албин, Лединек-
-Енглерд Антона Антонија, Поточник-Кричеј Гаш-
перја Ангела, Претнар Франца Франц, Рачник Пои-
трана Фердо, Репник Јурија Иван, Вратуша Франца 
Франц, Зорч Ивана Иван; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ајдовец-Ратник Алојза Терезија, Апат-Млекуш 
Виктора Марија, Антолин Алојза Алојз, Бајц Мар-
тина Слободан, Бергинц-Кравања Матије Берта, 
Божанк Франца Франц, "Брумец Ивана Штефан, 
Целец Штефана Марија, Цудер Јожефе Иван, Цу-
Дерман Јоже Винко, Цуг-Колоша Јожета Каролина, 
Чеферин Андреја Франц, Чех-Синрајх Фердинанда 
Мајда, Доберник Симона Симон, Флајмиш Франца 
Павел, Фрајдл Ивана Тоника, Фрас Петра Јоже. 
ФриДл-Урбас Виктора Мартина, Габровшек Павла 
Франц, Гајсер-Рожман Карела Розалија, Гантар-
*Коренч Франца Вера, Гашперлин Францу Франц, 
Гјуран Ивана Иван, Главич Франца Јожефа, Голоб 
Јоже Франц, Горјанц Ферда Фердо, Грапулин-Бабо-
сек Франца Елизабета, Грашич Јоже Стане, Грашич 
Јожета Маријан, Херлах Франца Сабина,-Ходник 
У!вана Славка, Хорват Франца Михаел, Хозјан Ја-
неза Мартин; 
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Јанкович-Крмељ Петера Францка, Јаворник Ма-
рије Барбка, Јеловчан Јанеза Милан, Јеромел Фран-
ца Франц, Ка лан Франца Франц, Ќамбич-Брунсколе 
Франца Бронислава, Кашник-Сушел Михаела Лен-
ка, Клеменчич Антона Антон, Клеменчич-Томше 
Лудвика Милена, Колманчич Винценца Иван, Комад 
Станислава Алдо, Конечник Франца Анка, Кос-
-Чернивеѕц Јанеза Аница, Косем Јоже Фердо, 
Ќошњек Франца Јанез* Ковач Петра Гизела, Крал»-
Weingerl Рајка Марија, Крашовец Франца Мартин, 
Крзнар Ловре Ида. Куплен-Гјеркеш Јожефа Мари-
ја, Лауре-Храстќик Франца Мајда, Лавренчич Јоже 
Андо,' Лединек Јожефа Нада, Левак Јоже Сречко, 
Лукач Ферде Франц, &Јачек Франца Франц, Матис 
Лудвика Лудвик, Нограшек-Цоф Мартина Аница, 
Новак Игнаца Едвард, Облак Франца Франц, Осељ 
Јоже Андреј; 

Пањек Станка Станко, Павшич-Мејач Иве По-
лонца, Перко Андреја Јанко, Пинтарич Јакоба 
Франц, Пипан Јанеза Мартин, Пиртовшек Јакоба 
Иван, Плешеј Франца Иванка, Плевел-Калан Ан-
дреја Аленка, Простор Јанева Јанез, Пучко Леопол-
да Франц, Пучко-Штракл Матије Мајда, Пушите 
Антона Јоже, Рачник Катица, Радешак Рудолфа 

Рудолф, Ресник Ивана Иван, Ринг Антона Павел, 
Робар Јанеза Јанез, Рудолф Грегорја Станко, Сајо-
виц Цирила Иван, Сетиндаек Франца Франц, Симо-
н и ћ Лојзе др Јуриј, Смолар-Ферќ Ивана Бригита, 
Шинковец Виктор, Туршич-Киафељ Терезије Ан~ 
тонија, Ваупот-Хорват Мартина Филомена, Вечко-
-Грегор Ивана Људмила, Вадмар Алојза Цвето, Вовк 
Луке Стане, Жгавец Антона Винко. 

Бр. 156 
10 ноември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

189. Одлука за измена на Одлуката за износот 
на месечниот надомест на трошоците за 
вршење, на делегатска функција на деле-
гатите во Собранието на СФРЈ — — — 361 

190. Одлука за измени на Одлуката за износот 
на дневниците на функционерите што ги 
избира и на функционерите што ги име-
нува Собранието на СФРЈ според листата 
на именуваните функционери утврдена од 
пртписниците на Општествениот договор 
и на делегатите во Собранието на СФРЈ 3Q1 

191. Одлука за измена на Одлуката за износот 
на надоместот за трошоците за одвоен жи-
вот од семејството на функционерите што 
ги избира Собранието на СФРЈ и на 
функционерите што ги именува Собрани-
ето на СФРЈ според листата на именува-
ните функционери, утврдена од потписни-
ците на Општествениот договор — — 361 

192. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те и начинот на остварување на правото 
на делегатите во Собранието на СФРЈ за 
користење автомобили во лична сопстве-
ност за службени цели — — — — — 362 

193. Одлука за плаќање на услугите во меѓу-
народниот патнички промет што ги вршат 
странски лица — — — — — — — 362 

194. Одлука за надоместите на личните изда-
тоци на работниците што организацијата 

Страна 
на здружен труд може да ги засмета во 
материјалните трошоци на работењето ~ 362 

195« Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за службената облека на ра-
ботниците на царинската служба — — 363 

196. Правилник за измена на Правилникот за 
мерилата на телесната и душевната спо-
собност на ваздухопловниот персонал и за 
болестите и повредите по кои мора да се 
изврши лекарски преглед — — — - 364 

197. Наредба за височината на надоместот за 
водење воздухоплови во воздушниот про-
стор на Југославија — — — — — 364 

198. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Kleine Zeitung" — 364 

199. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Corriere della 
sera" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 305 

200. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „L'express" — 365 

201. Решение за спроведување на статистичко-
то истражување — Пробно истражување 
за можноста на употреба на поштенски 
анкети при пописот на населението — — ЗЈ&5 

202. Решение за спроведување на статистичко-
то истражување — Пробно истражување 
за влијанието на попишувачите врз греш-
ките во резултатите на големите пописи 365 

203. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — —- 366 

204. Решение за југословенските стандарди од 
областа на црната и обоената металурги-
ја за потребите на градежништвото — 366 

205. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — 366 

206. Решение за престанок на важењето на Ре-
шението за југословенскиот стандард за 
цементите — -— —> — — — — — 367 

•207. Решение за југословенскиот стандард за 
лабораториски садови и за прибор од 
стакло — — — — — — — — — 367 

208. Решение за југословенските стандарди за 
челични садови за течни гасови — — 367 

209. Решение за југословенските стандарди за 
производите од гума за потребите на 
здравството — — — — — — — — 368 

210. Решение за југословенските стандарди за 
земјоделски производи за индустриска 
преработка — — — — — — — 368 

211. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
од областа на производството и преработ-
ката на нафта и на методите за испиту-
вање на производите од нафта — — — 368 

212. Статут на Интересната заедница за стан-
бена изградба и за управување со стано-
вите за потребите на активните воени ли-
ца и граѓанските лица на служба во во-
оружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија — — 368 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за содржината на 
одделни позиции во билансите на орга-
низациите на здружениот труд — — — 376 

Исправка на Правилникот за минималните ус-
лови во поглед на хигиенската исправ-
ност на диеталните намирници — — — 376 

Одликувања — — — — — — — — — 376, 

Меѓународни договори» — — — — — — 313 


