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5. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVI 
точка 3 под 9 и член 96 став 1 од Деловникот за 
работата на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/72), Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА 
СЛУЖБИТЕ ПА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Стручните и другите работи за потребите на 
Претседателот на Републиката, на Претседателс-
твото на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во натамошниот текст: Претседателс-
твото) и на неговите работни тела и на членовите 
на Претседателството, ги вршат службите на Прет-
седателството. 

2. Службите на Претседателството ги вршат 
стручните и други работи што се однесуваат на: 
подготвување и организирање на седници на Прет-
седателството и на неговите работни тела; подготву-
вање програми за работата на Претседателството и 
на неговите работни тела; обезбедување и подготву-
вање на информации и на документациони и други 
материјали и податоци за потребите на Претседа-
телот на Републиката, на Претседателството, на не-
говите работни тела и на членовите на Претседател-
ството; давање стручни мислења во врска со рабо-
тата на Претседателството; работи на протоколот; 
работи на одликувања за потребите на Претседа-
телот на Републиката; информирање за работата 
на Претседателството и на неговите работни тела; 
подготвување предлози на акти што ги донесува 
Претседателството; следење на извршувањето ма 
програмите за работата и на заклучоците и на дру-
гите акти на Претседателството и вршат други ра-
боти за потребите на Претседателот на Републиката, 
на Претседателството и на неговите работни тела и 
на членовите на Претседателството. 

3. Во вршењето на работите за потребите на 
Претседателот на Републиката, службите на Прет-
седателството работат во договор и со консултирање 
со службите на Претседателот на Републиката. 

4. Службите на Претседателството, во извршу-
вањето на своите задачи и работи, соработуваат со 
сојузните органи на управата и со стручните служ-
би на Сојузната скупштина и на Сојузниот извршен 
совет, со соодветните органи и служби во републи-
ките и во автономните покраини, во општествено-
-политичките, научните, стручните и други орга-
низации. 

5 Во вршењето на своите задачи и работи, 
службите на Претседателството меѓусебно соработу« 
ваат и за таа цел разменуваат документациони ма-
теријали, податоци и известувања со кои распола-
гаат, во согласност со карактерот на работите што 
ги вршат. 

6 Начинот на остварувањето на уставните 
начела за употребата на јазиците и писмата на на-
родите и народностите на Југославија во работата 
на службите на Претседателството, се уредува со-
гласно со одредбите на Деловникот за работата на 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и со одредбите на оваа од-
лука. 

7. Работните луѓе во службите на Претседа-
телството ги остваруваат правата на cai,:ovnpapy-
вањето и ги уредуваат меѓусебните односи во со-
гласност со општите прописи за самоуправувањето 
и за работните односи во сојузните органи на упра-
вата и со одредбите на оваа одлука 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
8. Стручните и другите работи за потребите на 

Претседателот на Републиката, на Претседателство-
то ц на неговите работни тела и на членовите на 
Претседателството, утврдени во точка 2 на оваа од-
лука, ги вршат генералниот секретар на Претседа-
телството и информативните и другите служби на 
Претседателството утврдени со оваа одлука. 

9. Стручните и другите работи потребни за ос-
тварување на функцијата на член на Претседател-
ството ги вршат кабинетите на членовите на Прет-
седателството. 

Работите во кабинетот на член на Претседа-
телството ги организира и со нивната работа рако-
води советникот на член на Претседателството, врз 
основа на непосредни упатства од членот на Прет-
седателството во чиј кабинет е. 

Советникот на член на Претседателството ги 
следи, ги проучува и на членот на Претседателство-
то му дава стручни мислења за прашањата зна-
чајни за остварување на функцијата на член на 
Претседателството и подготвува информативни и 
други материјали од интерес за работата на членот 
на Претседателството. 

Советникот на член на Претседателството и дру-
гите стручни работници ЕО кабинетот вршат и други 
стручни и административни работи за потребите на 
членот на Претседателството. 

1. Генерален секретар на Претседателството 
10. Со работата на службите на Претседател-

ството раководи генералниот секретар на Претсе-
дателството. 

Покрај работите што му се ставени во делокру-
гот со Деловникот за работата на Претседателство-
то, генералниот секретар на Претседателството ја 
организира и ја усогласува работата на службите на 
Претседателството, се грижи за унапредувањето на 
организацијата на работата и за уредувањето на 
внатрешните односи во службите и врши други ра-
боти што ќе му ги довери Претседателството или ќе 
му ги одреди потпретседателот на Претседател-
ството. 

Во вршењето на работите на усогласувањето на 
работата на службите на Претседателството, гене-
ралниот секретар на Претседателството издава упат-
ства за работата на службите со кои се обезбедува 
успешно вршење на работите за потребите на 
Претседателот на Републиката, на Претседателство-
то и на неговите работни тела и на членовите на 
Претседателството. 
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За својата работа и за работата на службите на 
Претседателството генералниот секретар на Претсе-
дателството одговара пред Претседателството. 

11. Во вршењето на одредени работи, како и во 
случај на отсутност или спреченост, генералниот 
секретар на Претседателството го заменува помош-
ник-генералниот секретар. 

Во случај на отсутност и на помошник-генерал« 
ниот секретар, генералниот секретар го заменува 
еден од функционерите во службите на Претседа-
телството кого што ќе го одреди генералниот се-
кретар. 

12. Заради разгледување на прашања во врска 
со организирањето и усогласувањето на работата на 
службите на Претседателството и со унапредува-
њето на нивната работа, се образува колегиум како 
советодавно тело на генералниот секретар на Прет-
седателството. 

Колегиумот ги разгледува и му дава мислење 
на генералниот секретар и за сите акти и матери-
јали што ЕО службите на Претседателството се 
подготвуваат за потребите на Претседателството, 
како и за други прашања што ќе ги одреди гене-
ралниот секретар. 

Колегиумот го сочинуваат: генералниот секре-
тар на Претседателството, помошник-генералниот 
секретар, секретарите на советот на Претседател-
ството и секретарите и раководителите на службите 
во Претседателството. 

Во работата на колегиумот, по покана, можат 
да учествуваат и други функционери во службите 
на Претседателството, како и стручни работници. 

Колегиумот го свикува и со неговата работа 
раководи генералниот секретар на Претседател-
ството. 

Генералниот секретар на Претседателството ќе 
свика седница на колегиумот и кога тоа ќе го поба-
ра потпретседателот на Претседателството или тоа 
ќе го предложи одделен функционер или раково-
дител на служба во Претседателството. 

13. Кабинетот на генералниот секретар на Прет-
седателството ги врши стручните и други работи од 
делокругот на генералниот секретар што се однесу-
ваат на: подготвувањето и организирањето на седни-
ците на Претседателството, доставувањето на матери-
јалите за седниците на Претседателството,грижите за 
водењето на записниците од седниците на Претсе-
дателството, подготвувањето и обединувањето на на-
цртите на програмите за работата на Претседател-
ството, подготвувањето на периодичните осврти врз 
работата на Претседателството, известувањето на 
надлежните органи и организации за заклучоците и. 
ставовите на Претседателството по одредени праша-
ња и следењето на извршувањето на тие заклучоци 
и ставови, како и други работи во врска со подгот-
вувањето и одржувањето на седниците на Претсе-
дателството. 

Со работата на Кабинетот раководи шефот на 
Кабинетот. 

14. За вршењето на работите што бараат по-
себна стручност и самостојност во работата во служ-
бите на Претседателството можат да се постават 
еден или повеѓе советници на генералниот секретар 
за одведена област на работите. 

Советникот на генералниот секретар ги врши 
работите впз основа на непосредните упатства од 
генералниот секретар. 

2. Секретари на советите на Претседателството 

15. Стручните и другите работи за потребите на 
советите на Претседателството ги вршат секретарите 
на советите непосредно, или преку соодветна служ-ба 
на Претседателството, ако тоа е одредено со оваа 
одлука 

Секретарите на советите ги вршат работите што се 
однесуваат на, подготвувањето на седниците на со-
ветите, на подготвувањето на програмите и плано-
вите за работата на советите, на обезбедувањето на 
документационите и другите материјали потребни 
за работата на советите и другите работи што ќе му 

ги одреди советот или ќе му ги довери претседател 
лот на советот. 

Секретарот на советот работи врз основа на 
непосредните упатства од советот односно од прет^ 
седателот на советот. 

3. Секретари на комисиите на Претседателството 
16. Стручните и другите работи за потребите на 

комисиите на Претседателството ги вршат секрета-
рите на комисиите непосредно, ако со оваа одлука 
или со други прописи вршењето на тие работи не и 
е доверено на друга служба односно на друг орган. 

Секретарите на комисиите ги вршат работите 
што се однесуваат на организирањето и подготву-
вањето на седниците на комисиите, се грижат за 
извршувањето и спроведувањето на заклучоците и 
предлозите на комисиите и вршат други работи што 
ќе им ги довери комисијата или претседателот на 
комисијата. 

Секретарот на комисијата работи врз основа на 
непосредните упатства ед комисијата односно од 
претседателот на комисијата. 

4. Информативни служби 
17. Информирањето на Претседателот на Репуб-

ликата, на Претседателството и на неговите р а б о т и 
тела и на членовите на Претседателството за акту-
елните настани во земјата и во странство, како и 
известувањето на јавноста за работата на Претсе-
дателството и на неговите работни тела ги вршат 
следните служби на Претседателството: 

— Служба за општестзено-политички прашања, 
— Служба за општествено-економски прашања, 
— Служба за надворешнополитички прашања; 
— Служба за печат и информации. 
18. Службата за општествено-политички праша-

ња ги следи актуелните општествено-пелитичхи 
настани во земјата и за тоа ги известува Претседа-
телот на Републиката, Претседателството, неговите 
работни тела и членовите на Претседателството; 
обезбедува материјали и подготвува информации од 
областа на општествено-политичкиот систем; врши 
тематско и проблемско информирање за поважните 
прашања и настани од опшгествено-политичкиот 
живот; подготвува информации за најважните зас-
тани од тие области и врши други стручни работи 
што ќе и ги одредат Претседателот на Републиката 
и Претседателството. 

19. Службата за општествено-економски праша-
ња ги следи и ги информира Претседателот на Ре-
публиката, Претседателството, Советот за економски 
прашања и членовите на Претседателството за по-
вагшите прашања и за основните показатели на 
стопанските движења, за реализацијата на програ-
мите и. мерките на тековната и среднорочната еко-
номска политика и за другите поважни стопански 
настани; подготвува и обезбедува актуелни темат-
ско-проблемски информации и материјали, белешки 
и изводи од актуелна економска публицистика и 
врши други стручни работи во позначајните пр-а-
шања од областа на општествено-економските од-
носи што ќе и ги одредат Претседателот на Репуб-
ликата и Претседателството. 

Службата за општествено-економски прашања 
врши стручни и други работи за потребите на Со-
ветот на Претседателството за економски прашања. 

20. Службата за надворешнополитички прашања 
обезбедува редовно информирање на Претседателот 
на Републиката, на Претседателството, на Советот 
за надворешни работи и на членовите на Претсе-
дателството за актуелните надворешнополитички 
прашања и настани^ а посебно за оние што се од 
непосреден интерес за нашата земја; подготвува 
информации и други материјали во врска со опе-
ративните работи од областа на надворешната поли-
тика и врши други работи од таа област што ќе и ги 
одредат Претседателот на Републиката и Претседа-
телството. 

Службата за надворешнополитичхи прашања 
врши стручни и други работи за потребите на Со-
ветот на Претседателството за надворешни работи. 
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21. Службите од точ. 19 и 20 на оваа одлука што 
ги вршат стручните и другите работи за потребите 
на советите на Претседателството, тие работи ги 
вршат според упатствата од претседателот на соо-
дветниот совет, а во договор со секретарот на со-
ветот. 

22. Со работата на службите од тон. 18, 19 и 20 
на оваа одлука раководат секретарите. 

Секретарите ја организираат работата на служ-
бите, се грижат за извршувањето на задачите и 
работите од делокругот на службите и вршат доуги 
работи во рамките на остварувањето на програмите 
за работата на Претседателството и на неговите 
работни, тела. 

23. Службата за печат и информации ги врши 
работите што се однесуваат на известувањето на 
јавноста за работата на Претседателството и на 
неговите работни тела, согласно со одредбите на 
Деловникот за работата на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, и за таа цел одржува контакти со претставниците 
од печатот и од другите видови информации и врши 
други работи што ќе и ги довери Претседателството 
или генералниот секретар на Претседателството 

Со Службата за печат и информации раководи 
шефот на Службата. 

5. Канцеларија на ордени 
24. Канцеларијата на ордени врши работи што 

се однесуваат на подготвувањето и утврдувањето 
на предлозите за одликувања на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, што ги до-
делува Претседателот на Републиката и врши доу-
ги работи што ќе и ги довери Претседателот на 
Републиката односно Претседателството. 

Канцеларијата на ордени врши стручни и дру-
ги работи за потребите на Комисијата за одлику-
вања. 

Со работата на Канцеларијата на ордени рако-
води шефот на Канцеларијата. 

6. Протокол на Претседателството 
25. Протоколот на Претседателството, во сора-

ботка со Протоколот на Претседателот на Репуб-
ликата и со другите протоколи, ги врши работите 
во врска со организирањето на приеми и свече-
ности што ги организира Претседателството или 
одделни негови членови; работите во врска со посе-
ти на странски државници и други странски деле-
гации на нашата земја односно на Претседателство-
то; работите во врска со организирањето на 
службени патувања на членови на Претседателство-
то по земјата или во странство и другите работи 
од областа на протоколот што ќе му ги одреди 
Претседателството или генералниот секретар на 
Претседателството. 

Со Протоколот на Претседателството раководи 
шефот на Протоколот. 

7. Служба за општи работи 
26. Службата за општи работи ги врши работи-

те во врска со материјално-финансиското работење, 
со доставувањето на пошта и материјали што ги 
подготвуваат службите на Претседателството, сте-
нографските и дактилографските работи, работите 
во врска со работните односи на функционерите и 
работниците во службите на Претседателството, 
како и другите општи и административни работи. 

Службата за општи работи врши стручни и дру-
ги работи за потребите на Административната ко-
мисија на Претседателството. 

Со работата на Службата за општи работи ра-
ководи шефот на Службата. 

III. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

27. Сите работни луѓе во службите на Претсе-
дателството имаат право да го употребуваат јази-

кот и писмото на оној народ односно народност на 
Југославија на која и припаѓаат. 
28. Во работата на службите на Претседател-

ството рамноправно се употребуваат јазиците и пи-

смата на народите па Југославија утврдени со ре-
публичките устави 

Заради остварување на уставното начело за 
правото на употребата на јазиците на народностите 
на Југославија, во службите на Претседателството, 
во зависност од потребите, се обезбедува материја-
лите да се преведуваат и на соодветните јазици и 
писма на народностите на Југославија 

29 Материјалите што во службите на Претсе-
дателството се подготвуваат за 'седниците на Прет-
седателството, на неговите работни тела или на 
членовите на Претседателството се изработуваат 
на сите јазици и писма на народите на Југославија 

30. Преписката на Претседателството и на не-
говите служби со органите и организациите или со 
странките во републиките и во автономните покоа-
ини се врши на јазикот и писмото на ОНОЈ наг,сз 
односно народност на Југославија ЧИЈ јазик и писмо 
се употребува во републиката односно во автоном-
ната покраина на чија територта е седиштето на 
органот или организацијата односно на јазикот иа 
странката 

31. Поблиски упатства за спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука за употребата на јазици-
те и писмата, по потреба ќе издава генералниот 
секретар на Претседателството. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

32. Генералниот секретар па Претседателството, 
помошник-генералниот секретар, секретарите на со-
ветите, секретарите на службите на Претседател-
ството, шефот на Канцеларијата на ордени и шефот 
на Протоколот на Претседателството ги именуза и 
ги разрешува од должноста Претседателството 

Функционерите од став 1 на оваа точка се име-
нуваат на предлог од Административната комисија 
на Претседателството на време од пет години и 
можат да бидат повторно именувани на истата дол-
жност. 

33 Секретарите на комисиите на Претседател-
ството ги назначува и ги разрешува од должност 
Административната комисија на Претседателството 
на предлог од соодветната комисија на Претседател-
ството. 

34 Советниците на членовите на Претседател-
ството, советниците на генералниот секретар на 
Претседателството, шефот на Службата за печат и 
информации, шефот на Кабинетот на генералниот 
секретар на Претседателството, и шефот на Служ-
бата за општи работи ги назначува и ги разрешува 
од должност Административната комисија на Прет-
седателството. 

Советниците на членовите eia Претседателство-
то се назначуваат на предлог од членот на Поет« 
седателството во чиј кабинет ќе работат, а другите 
функционери од став 1 на оваа точка — на предлог од 
генералниот секретар на Претседателството. 

35. При именувањето и назначувањето на функ-
ционерите од точ. 32 до 34 на оваа одлука, согласно 
ќе се применува уставното начело за рамноправ-
ната застапеност на републиките и за соодветната 
застапеност на автономните покраини 

36. Со одлуката за именувањето односно со ре-
шението за назначувањето на функционерите од 
точ. 32 до 34 на оваа одлука се одредуваат личниот 
доход и другите примања по основ на работниот 
однос. 

37. Функционерите во службите на Претседа-
телството за својата работа и за работата на служ-
бата со која раководат се одговорни пред генерал-
ниот секретар на Претседателството, а ако вршат 
работи и за потребите на одделни работни тела или 
на одделни членови на Претседателството одгова-
раат и пред соодветното работно тело односно пред 
членот на Претседателството. 

Функционерите од став 1 на оваа точка во по-
глед на начинот на организирањето на стручните 
работи се должни да постапуваат според упатства-
та на генералниот секретар на Претседателството 

38. Функционерите во службите па Претседател-
ството што ги именува Претседателството, дисци-
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плински одговараат пред Претседателството, а 
функционерите што ги назначува Административ-
ната комисија на Претседателството - пред Адми-
нистративната комисија на Претседателството. 

39. Одредбите на прописите за назначувањето, 
за разрешувањето, за работните односи и за пра-
вата по основ на работата што важат, за функционе-
рите што ги назначува Сојузната скупштина, со-
гласно се применуваат врз функционерите што 
ги именува Претседателството, а одредбите што ва-
жат за функционерите што во сојузните органи на 
управата ги назначува Сојузниот извршен совет — 
врз функционерите што ги назначува Администра-
тивната комисија на Претседателството. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

40. Во остварувањето на самоуправувањето, 
работните луѓе во службите на Претседателството, 
во согласност со општите прописи за самоуправува-
њето и за работните односи во сојузните органи на 
управата и во согласност со одредбите на оваа од-
лука, имаат право и должност да ги уредуваат 
своите внатрешни односи и да ги решаваат пра-
шањата од тие односи, а особено: да одлучуваат 
за распределбата на средствата и за личните дохо-
ди, да обезбедуваат услови за своето стручно усо-
вршување, да одлучуваат за користењето на сред-
ствата на фондот на заедничката потрошувачка, 
да се грижат за подобрување на организацијата и 
условите на работата и да одлучуваат за другите 
меѓусебни односи и прашања на својата работна и 
економска положба. 

41. Работните луѓе во службите на Претседател-
ството сочинуваат една работна заедница. 

42. Општите акти со кои се уредуваат внатреш-
ните односи во службите на Претседателството ги 
донесува работната заедница односно советот на 
работната заедница, во согласност со генералниот 
секретар на Претседателството. 

Кои општи акти ќе ги донесува работната заед-
ница, а КОИ советот на работната заедница одредува 
работната заедница. 

43 Актот за организацијата и делокругот на 
службите на Претседателството, согласно со од-
редбите на Деловникот за работата на Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, го донесува Претседателството. 

Актот за систематизацијата на работните места 
во службите на Претседателството го донесува Ад-
министративната комисија на Претседателството, на 
предлог од генералниот секретар на Претседател-
ството и по прибавено мислење од советот на работ-
ната заедница. 

44. Генералниот секретар на Претседателството 
во поглед на работните односи и самоуправувањето 
во службите на Претседателството ги има правата 
и должностите на функционер кој раководи со со-
јузен орган на управата. 

45. Ако при донесувањето на општиот акт кој 
заеднички го донесуваат работната заедница од-
носно советот на работната заедница' и генералниот 
секретар на Претседателството, не се постигне со-
гласност помеѓу генералниот секретар и работната 
заедница односно советот на работната заедница, ко-
нечна одлука за тоа донесува Претседателството. 

Ако при донесувањето на поединечен акт што 
го донесуваат генералниот секретар на Претседател-
ството и советот па работната заедница не се по-
стигне согласност помеѓу советот на работната за-
едница и генералниот секретар на Претседателство-
то, ќе се изврши решението што ќе го донесе гене-
ралниот секретар на Претседателството Во ваков 
случај советот на работната заедница може да бара 
за тоа да се извести Претседателството. 

46 За потребата од прием на работници на 
уггзазнети работни места РО службите на Претсе-
дателството одлучуваат генералниот секретар на 
Претседателството и советот на работната заедница, 
а за работниците односно функционерите кои, со-
гласно со одредбите на оваа одлука, ги назначува 
Претседателството односно' Административната ко-

мисија на Претседателството — Административна-
та комисија на Претседателството. 

47. Со актот за систематизацијата на работните 
места во службите на Претседателството со o^pS^ 
дува кои работни места и во кои служби ќе се 
пополнуваат без конкурс. 

48. Средствата за работата на службите на 
Претседателството се обезбедуваат во буџетот на 
федерацијата во рамките на средствата за работата 
на Претседателството. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на средствата за работата на Претседателството е 
генералниот секретар на Претседателството. 

Генералниот секретар на Претседателството, во 
согласност со законот, правото на наредбодавец мо-
же да го пренесе врз помошен наредбодавец. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

49.. Одредбите на оваа одлука согласно се при-
менуваат и врз посебните служби на Претседател-
ството формирани согласно член 96 став 2 од Де-
ловникот за работата на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
доколку со актот за нивното формирање не е пои-
наку одредено. 

50. Раководителите на информативните групи 
Џ1то се назначени од страна на Претседателството, 
со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
стануваат секретари на соодветните служби на 
Претседателството. 

51. Сите самоуправни и други акти за органи-
зацијата и работата на стручните служби на Прет-
седателството што се донесени пред влегувањето во 
била на оваа одлука, ќе се усогласат со одредбите 
на оваа одлука во рок од 3 месеци од денот на неј-
зиното влегување во сила. 

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

Бр. 0-23 
29 декември 1972 година 

Белград 
Потпретседател 

на Претседателетвото на 
Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

в. 
Врз основа на член 17 став 2, член 21 став 4, 

член 54 став 5 и член 153 од Основниот закон за 
безбедноста на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/70), во согласност, со со-
јузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар 
за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДИТЕ 
И ОПРЕМАТА ЗА ВОЗИЛАТА ВО СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

Член 1 
Во Правилникот за уредите и опремата за во-

зилата во сообраќајот на патиштата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 47/68, 28/70 и 11/71) член 7 се менува 
и гласи: 

„Преггустот на моторните и приклучните возила 
може да изнесува најмногу 50% од растојанието на 
оските. 

По исклучок, на двеосни моторни возила со 
кабина над моторот и на автобуси препустот може 
да изнесува најмногу 60% од растојанието на оски-
те, а на работни возила и на автобуси со мотор зад 
задната оска — најмногу 62,5% од растојанието на 
оските." 

Член 2 
Во член 92 став 2 зборовите: „од 1 Јавуари 1973; 

година" се заменуваат со зборовите: „од I јануари 
1974 година". 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

344-10-1/163 
в јануари . 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни 
работи, 

Лука Бановиќ, с. р. 

7. 

Врз основа на член 112 став 1 од Основниот 
закон за рударството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/66), во согласност со сојузниот секретар за 
труд и социјална политика, сојузниот секретар за 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА 
ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ 

РАБОТИ 

Член 1 
Во Прописите за техничките мерки и за зашти-

тата при работата при рударски подземни работи 
(Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/'67), 
кои се составен дел на Правилникот за техничките 
мерки и за заштитата при работата при рударски 
подземни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/67 и 60/70) во член 213 став 1 алинејата 4 се ме-
нува и гласи: ,.— на радилишту и у излазној ваз-
душној струји са тог радилишта 1,50%". 

Во став 3 по зборовите: „метан већ појављивао" 
се додаваат зборовите: „и у излазној ваздушној 
струји са тих радилишта". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот де« 

од тенот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ". 

10 бр. 8587/1 
8 јануари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитриевиќ, с р. 

8. 

Врз основа на член 9 од Законот за регулирање 
на обврските на федерацијата по основ на курсните 
разлики („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72 и 
71/72), сојузниот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО, ТЕКСТОТ И 
ОБЛИКОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВА-
ЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕ-
МА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ПО ОСНОВ НА КУРС-

НИТЕ РАЗЛИКИ 

1. За намирување на обврските^на ф е д е р а л н а -
та спрема деловните банки по основ на курсните 
разлики настанати поради промената на паритетот 
на динарот од 24 јануари 1971 година и 22 декември 
1971 година, како и по основ на тековните курсни 
разлики настанати во 1971 и 1972 година, федераци-
јата, согласно со одредбите на Законот за регули-
рање на обврските на федерацијата по основ на 
курсните разлики (во понатамошниот текст: Зако-
нот), издава обврзници. 

2. Имателот на обврзница има право во пет ед-
накви годишни ануитети, почнувајќи од 1 јули 

1973 година, да го наплати паричниот износ на кој 
гласи обврзницата (главницата) и каматата по стап-
ка од 8% годишно. 

Каматата, во смисла на член 5 став 2 од Зако-
нот, се пресметува од денот на настанувањето на 
обврската на федерацијата и се плаќа наназад. 

3. Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 
200, 500, 1000 односно 10.000 динари. 

Обврската на федерацијата помала од 100 ди-
нари Народната банка на Југославија ќе ја исплати 
во готови пари при предавањето на обврзниците. 

4. Обврзниците гласат на доносителот. 
5. Обврзницата се состои од два дела. Првиот 

дел се наречува обврзница (плаштот на обврзница-
та) и на него се отпечатени сите битни елементи 
што мора да ги содржи обврзницата. Вториот дел 
се наречува талон и се состои од пет ануитетски 
купони врз основа на кои имателот на обврзницата 
го наплатува своето побарување од федерацијата. 

6. Текстот на предната страна на плаштот на 
обврзница,та гласи: 
„Серија - Број 

Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

О Б В Р З Н И Ц А 
за намирување на обврските на федерацијата 
спрема деловните банки по основ на курсните 
разлики 
на (следи ознака на номиналната вредност на 
обврзницата од 100, 200, 500, 1000 односно 
10 ООО динари) динари 
кој износ Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија ќе му го исплати на до-
носителот на обврзницата во лет еднакви го-
дишни ануитети, со 8% камата годишно, пре-
ку Народната банка на Југославија. 
Ануитетите втасуваат на 1 јули секоја годи-
на. Првиот ануитет втасува на 1 јули 1973 
година. 
Обврската на федерацијата по оваа обврзница 
се намирува врз основа на ануитетските ку-
пони кои се составен дел на оваа обврзница. 
При4 исплатата на последниот ануитетски ку-
пон се враќа плаштот на обврзницата. 
Со исплатата на петтиот ануитет престанува 
обврската на федерацијата по оваа обврз-
ница. 
Обврзницата е издадена на 1973 го-
дина во Белград, 

Сојузен секретар 
за финансии, 
Јанко Смоле". 

7. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата 
гласи: 

„Оваа обврзница се издава врз основа на Зако-
нот за регулирање на обврските на федерацијата 
по основ на курсните разлики („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/72 и 71/72). 

Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југо-
славија. 

По оваа обврзница ќе се пресмета интеркаларна 
камата од денот на настанувањето на обврската на 
федерацијата, во смисла на член 5 став 2 од Зако-
нот, до 31 декември 1972 година и редовна камата 
на износот на кој гласи обврзницата, наголемена 
за износот на интеркаларната камата — до нивната 
амортизација. 

Правото на наплата на ануитетските купони 
застарува за 5 години од денот на нивната втаса-
ност за наплата." 

8 Текстот на ануитетскиот купон број 1 на об-
врзницата од 100, 200, 500, 1000 односно 10 000 дина-
ри гласи' 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија Број на обврзницата  

Број 3 - Страна 33 



Стра,на 34 - Број 3 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ^Четврток, 18 јануари 1973 

Ануитетски купон број 1 
на обврзницата за регулирање на обврската на ф е -
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следи ознака на износот од 20, 40, 100, 200 
односно 2.000 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1973 година." 
9. Текстот па ануитетскиот купон број 2 на об-

врзницата од 100, 200, 500, 1000 односно 10.000 динари 
гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија Број на обврзницата -- — -
Ануитетски купон број 2 

на обврзницата за регулирање на обврската на ф е -
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следи ознака на износот од 20, 40, 100, 200 
односно 2.000 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1974 година." 
10. Текстот на ануитетскиот купон број 3 на 

обврзницата од 100, 200, 500, 1000 односно 10.000 
динари гласи: 

.,Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија Број на обврзницата - -
Ануитетски купон (5рој 3 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе -
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики 
Динари (следи ознака на износот од 20, 40, 100, 200 
односно 2.000 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1975 година/1 

11. Текстот на ануитетскиот купен број 4 на 
обврзницата од 100 200, 500, 1000 односно 10.000 
динари гласи: 

„Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

Серија Број на обврзницата 
Ануитетски купон број 4 

на обврзницата за регулирање на обврските на фе -
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следи ознака на износот од 20, 40, 100, 200 
односно 2.000 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1976 година." 
12 Текстот на ануитетскиот купон број 5 на 

обврзницата од 100, 200, 500. 1000 односно 10.000 
динари гласи: 

„Социјалистичка „ Федеративна Република 
Југославија 

Серија Број на обврзницата 
Аиуитетски купон број 5 

на обврзницата за регулирање на обврските на ф е -
дерацијата спрема деловните банки по основ на 
курсните разлики. 
Динари (следи ознака на износот од 20, 40, 100, 200 
односно 2.000 динари). 

Втасува за наплата на 1 јули 1977 година." 
13 Сите текстови на обврзницата ќе се печа-

тат на српскохрватски односно хрватскосрпски (со 
кирилица и латиница), на словенечки и на маке-
донски јазик. 

14. Работите на издавањето и исплатувањето на 
обврзниците ги врши Народната банка на Југо-
славија, 

Начинот на издавањето и на исплатувањето на 
обврзниците,^ како и надоместокот за вршењето на 
тие работи, ќе се утврдат со договор кој, во смисла 
на член 9 став 2 од Законот, ќе го склучи сојузниот 
секретар за финансии со Народната банка на Ју -
гославија. 

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

Бр. 7-446/1 
11 јануари 1973 година 

Белград 

9. 

Врз основа на член 74 став 6 од Законот за Слу., 
жбата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 
и 71/72), сојузниот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ИЗНОСИТЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НА ОДРЕДЕНИТЕ ИЗ-
ДАТОЦИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ 

СРЕДСТВА 

1 Во Упатството за начинот на утврдувањето на 
износите на средствата за исплата на аконтациите на 
личните доходи и на одредените издатоци на корис-
ниците на општествени средства (,Службен лист на 
СФРЈ1 ', бр. 57/72), по точка И се додава нова точка 
Па, која гласи: 

„Па. Одредбите на член 74 ст 1 и 2 од Законот 
за Службата на општественото книговодство и од-
редбите на ова упатство, се применуваат врз испла-
тите на аконтациите на личните доходи и на издато-
ците за 1973 година." 

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

Бр. 581/1 
15 јануари 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

10. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот 
за царинската служба („Службен лист на C«3?PJ", бр. 
54/70), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА НАЗИВОТ НА ЦАРИНСКАТА ИС-
ПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД СО 
СЕДИШТЕ ВО БЕЛГРАД, ДУНАВ - ДОЛНИ ГРАД 

1 Називот на Царинската испостава на Цари-
нарницата Белград со седиште во Белград, Дунав — 
Долни град се менува и гласи: „Царинска испостава 
на Царинарницата Белград со седиште во Луката 
Дунав во Белград". 

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

0301 - бр. 14687/1-72 
12 јануари 1973 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, с. р. 

11. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производството и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

МАТЕРИЈАЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 септември 1972 

Сојузен секретар 
за финансии, . 

Јанко Смоле, с. р. 
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година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за фото-материјал, така што произ-
водителските организации на здружениот труд сво-
ите ПОСТОЈНИ продажни цени за фотографска харти-
ја, фотографски картон, документни хартии за зго-
лемување EDOP и контактни EFEX, документна ди-
фузиона хартија EFKECOPY негатив, колор негатив 
филм (135-20), колор диапозитив филм (135-36), раз-
вивач FR-3 за 1 1, развивач FR-4 за 1 1, развивач 
FR-4 за 5 1, развивач FR-5 за 1 1, развивач FR-8 за Va 1, 
развивач FR Е-24 за^ 1 1, развивач FR Е-24 за 5 1, 
фшссир FF-1 за 1 1, фиксир FF-1 за 4,5 1, сода si-
ccum а 1 kg, сода siccum к 5 kg, тонер костенлив 
FT-1, ослабувач FO-1, кино-позитив филм 16 mm, 
LUXACOPY апарат А-4 LUXACOPY апарат А-3 и 
фотографски материјал за аматерска и професио-
нална фотографија, можат да ги зголемат до 14%, 
при постојните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 796/1, 2, 3 од 10 јану-
ари 1973 година. 

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

Претставник на производителите: 
Фотокемика — Загреб. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Фото — Загреб, Ghetaldus — Загреб, Кемосер-

вис-Фотбматеријал — Љубљана, Cineoptic — Нови 
Сад, Фотоцентар — Скопје и Југолабораторија — 
Белград. 

12. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводството и претставниците на потрошувачката 
склучуваат 

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

ГЕНСКИ ФОТО-МАТЕРИЈАЛ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за рендгенски фото-материјал, 
така што производителските организации на здру-
жениот труд своите ПОСТОЈНИ продажни цени за ме-
дицински рендген филм ЅА^ПХ, медицински ренд-
ген филм ORWO, забен рендген филм SANIX d, 
индустриски рендген филм TERIX. рендген разви-
вачи FRX-2, рендген филсири FF-1, рендген фил-
мови за снимање, рендген развивачи и фиксира за 
обработка на рендген филмови, можат да ги т е -
лепат до 14%, при постојните услови на -продаж-
бата. 

2 На оваа спогодба д9де согласност Сотузниот 
завод за це-ни, со решение бр. 796/1,2,3 од 10 јануаои 
1973 година. 

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

Претставник на производителите: 
Фотокемика — Загреб. 

Претставници на купувачите-пот-рошувачи: 
Хоспиталдент — Загреб, Југолек —' Белград, 
Санолабор — Љубљана, Медицински депо — 
Нови Сад, Фармација — Загреб, Југолаборато-
рија — Белград, Лабораторија — Загреб, Југо-
санитарија — Загреб, Кемофармација — Љуб-
љана и Фотоцентар — Скопје. 

13. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водството и претставниците на потрошувачката 
склучуваат 

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

ЧОГЛЕД ОВА МАСЛЕНА САЧМА 

1. Претставниците на производителите и поет-
ставниците на потрошувачите на 8 ноември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промег-га 
на затечените цени за сончогледова маслена сачма 
така што производителските организации на з ц -т-
жениот труд продажните цени за сончогледова мас-
лена сачма да можат да ги формираат до износот од 
1,20 динари за еден килограм при постојните услови 
на продажбата. 

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира 
франко натоварено во местото на продавачот, без 
амбалажа, и важи за квалитетот кој е предвиден со 
Решението за прописите за квалитетот на храната 
за добиток („Службен лист на СФРЈ", бр 3/70) 

За секој цел процент содржина на протеини над 
предвидениот со прописите за квалитетот на "хра-
ната за добиток, цената се зголемува за 0,040 дина-
ри за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 903/1 од 11 јануари 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: 
Фабрика уља и бкљних масти „Витал" — Вр-
бас, Фабрика уља и биљних масти „Серво Ми-
хаљ" — Зрењанич, Творница уља — Загреб, 
„Бимал" Индустрија биљних масноќа и алкохо-
ла - Брчко, ПИЌ „Милан Зечар" - Уроше-
вац, Фабрика за масло „Благој Горев" - Титов 
Велес, Товарна оља - Словенска Бистрица, 
ПИК ,.Бачка" - Фабрика уља - Сомбсо и 
ИПК „Врбас" - Фабрика уља и мазева - Кру-
шѕвац. 

Претставници на купувачите - потрошувачи: 
Пољопривредно предузеће „Јединство" — Ки-
кинда, Задружни комбинат - Кикинда, Пољо-
призрздни комбинат „Банат" - Кикинца, По-
љопривредни комбинат „Мокрин" — Мокрин, 
Пољопривредни комбинат „Бисерно острво" — 
Нови Бечеј, Земљорадничка задоуга - Зрења-
нин, Пољопривредно добро „Зрењанин" — Зре-
њанин, ПољоприЕредна задруга — Арадац, Зем-
љорадничка задруга — Меленци,4" Пољопривредна 
задруга - Еотош, Пољопризредна задруга ,.Бе-
гејци" — Бегејци, Пољопривредно добро ,.Еегеј" 
— Српски Итебе1, Пољопривредно предузеќе 
„Ратар"' - Јаша Томиќ, Земљорадничка задруга 
— Крзишкик, Земљорадничка задруга „Пољо-
привредник" — Кованица, Земл-.орадничка за-
друга — Дебељача, Земљорадничка задруга „По-
к р о в - Падина, Пољопривредко предузеќе ,.Па-
нонија" — Црепа1а, Земљорадничка задруга — 
Јарковац, ПР1К „Тамиш" - Панчево, Пољопри-
вредни комбинат „Јужни банат" — Бела Црква, 
Земљорадничка задруга — Делиблато, Пољопри-
вредно добро „Пешчара" — Банатски Карловац, 
ИПК „Серво Михаљ" Фабрика сточне хране -
Зрењанин, ПИК „Халас Ј о ж е ф " - Ада, Земљо-
радничка задруга — Бајша, Земљорадничка за-
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друга — Бечеј, Пољопривредно добро „Његош" 
- Ловќенац, Земљорадничка задруга - Мали 
Иѓош, Земљорадничка задруга - Његушево, 
Пољопривредно добро „Фекетиќ" - Фекетиќ, 
Фабрика сточне хране „Витамина" — Врбас 
ИПК „Врбас" погон „Свињогојство" — Врбас, 
Пољопривредно-индустриски комбинат „Вуко-
вар" - Вуковар, Земљорадничка задруга - Б а ч -
ко Петрово Село, ППК „Тител" - Тител, Пољо-
привредно предузеќе „Повртар" - Суботица, 
Задружни комбинат „Пешчара" - Суботица, 
Земљорадничка задруга - Ириг, Земљорадничка 
задруга - Пеќинци, Пољопривредно-индустриј ски 
комбинат „Шид" - Шид, Пољопривредна задруга 
„Јединство" - Обреж, Општа земљорадничка за-
д р у г а - Шимановци, ПИК „Сирмијум" Пољо-
привредна самостална организација „Агро-рума" 
- Рума, ПИК „Сирмијум" пољопривредно-само-
стална организација „Митросрем" - Сремска 
Митровица, ПИК „Равница" - Бајмок, ПИК „Цр-
вснка" - Црвенка, Пољопривредна задруга -
Владимировац, ПИК „Ковин" — Ковин, Пољо-
привредни комбинат „Шумадија-експорт" — 
Смедеревска Паланка, Пољопривредна задруга 
„Јесеница" - Наталинци, Пољопривредно добро 
„Зајечар" — Заечар, Пољопривредно прехрамбени 
комбинат „Неготин" - Неготин, „Косово-Екс-
порт" — СОУР — Фабрика сточне хране — При-
штина, ПИК „Милан Зечар" - Урошевац, Пре-
храмбени комбинат - Творница сточне хране 
„Посавка" — Брчко, Пољопривредно добро „Сем-
берија" - Биелина, ЗИК „Куманово" - Кума-
ново, ЗИК „Скопско поле" - Скопје, Пољопри-
вредни комбинат „Кањижа" — Кањижа, ППК 
„Оџаци" - Оџаци, ПК „ З а д р у г а р а " - Сомбор, 
ИПК „Банка" - Сомбор, Предузеќе „Уљарица" 
- Белград и „Пољопродукт" — Сомбор. 

14. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производството и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

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

ЧОГЛЕДОВИ МАСЛЕНИ ПОГАЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за сончогледови маслени погачи, та-
ка што производителските организации на здруже-
ниот труд продажните цени за сончогледови маслени 
погачи да можат да ги формираат до износот од 1,40 
динари за 1 килограм, при постојните услови на 
продажбата. 

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира 
франко натоварено во местото на продавачот, без 
амбалажа, и важи за квалитетот кој е предвиден со 
Решението за прописите за квалитетот на храната 
за добиток („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/70). 

За секој цел процент содржина на протеини над 
предвидениот со прописите за квалитетот на хра-
ната за добиток цената се зголемува за 0,045 динари 
за килограм. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 903/1 од 11 јануари 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: 
Фабрика уља „Банат" — Нова Црња, Творница 
уља и жесте — Чепин, К Ж К Обрат „Ољарица" — 
Крањ, „Житостиг" СОУР „Дунавка — Велико 
Градиште, ПК „Београд" Индустрија сточне хра-
не и сировог уља — Падинска Скела и Специја-
лизовано предузеќе за унапреѓење и производњу 
уљаница, посредовање у промету и реализацији 
индустријског биља „Уљарица" — Белград. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Пољопривредна задруга — Велиќе Ливаде, По-
љопривредна задруга — Банатско Караѓорѓево, 
Пољопривредна задруга — Банатски Двор, По-
љопривредна задруга — Нова Црња, ИПК „Сер-
во Михаљ", фабрика сточне хране — Зрењанин, 
Ветеринарски завод — Земун, ПК „Београд" — 
Падинска Скела, „Уљарица" — Белград, ПД 
„Победа" — Аранѓеловац, АИК — Пожаревац, 
ИПК „Србија" — Велика Плана, Ј,Житостиг" -
Пожаревац, Пољопривредни индустријски ком-
бинат - Гаково, Пољопривредни индустријски 
комбинат — Винковци, ИПК „Творница шећера" 
— Осиек, ИПК — Сточарски погон - Осиек, ПК 
„Банат" - Кикинда, ПК „1. Мај" - Руски Крс-
тур, ПК „Младост" — Сакуле, Творница сточне 
хране „Емона" — Љубљана, Пољопривредни ин-
дустриски комбинат - Тител, ПД Бегеј — Срп-
ски Итебеј. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-
ЛИЧНИ ЕЛАСТИЧНИ ПРСТЕНИ ЗА ГОРНИ СТРОЈ 

НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛОСЕЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 декември 1972 го-
дина склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за челични еластични прстени за 
горни строј на железнички колосеци, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
своите постојни продажни цени да можат да ги зго-
лемат така што највисоките продажни цени за че-
лични еластични прстени за горни строј на желез-
нички колосеци да изнесуваат, и тоа за: 

- двоен JUS М.В2 130 0 24 0,84 дин/парче 
- еднократен JUS М.В2.120 0 24 0,47 дин/парче 

при постојните услови на продажбата. 
2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 

завод за цени, со решение бр. 1900/2, 3 од 12 јануари 
1973 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставник на производителите: 
Микрон — Матул^. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Набавни сервис Ж Т П — Љубљана, Набавни сер-
вис Ж Т П - Сараево и Набавни сервис Ж Т П -
Загреб. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Буџетот на феде-
рацијата за 1973 година, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/72, се поткраднале долунаведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1973 

ГОДИНА 

1. Во член 1 по став 2 се брише зборот: „РАС-
ХОДИ". 

2 Во Разделот 40. Секретаријат на Сојузниот 
извршен совет за информации, во рекапитулаци-
јата на разделот 40 наместо зборовите: ,,Сојузен 
секретаријат за информации" треба да стојат збо-
ровите' „Секретаријат на Сојузниот извршен совет 
за информации". 

3. Во разделот 44. Управа на зградите на со-
јузните органи на Нов Белград, наместо зборовите: 
„Вкупно разделот 44 (позиции 626 до 634)" треба да 
стојат зборовите: „Вкупно разделот 44 (позиции 622 
до 634)". 

Од Секретаријатот за законодавство на Сојуз-
ната скупштина, Белград, 9 јануари 1973 година. 

По извршеното споредување со Изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за начи-
нот на утврдување на просечно исплатените лични 
доходи по работник и на височината на личните 
доходи што можат да се исплатуваат, како и за 
податоците што и се поднесуваат на Службата на 
општественото книговодство, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 70/72, се поткраднале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ ПО РАБОТНИК И НА ВИСОЧИНАТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИС-
ПЛАТУВААТ, КАКО И ЗА ПОДАТОЦИТЕ: ШТО 
И' СЕ ПОДНЕСУВААТ НА СЛУЖБАТА НА ОП-

ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

1. Во точка 12 став 2 на крајот треба да се до -
дадат по погрешка изоставените зборови: „и лич-
ните доходи врз основа на распределбата по за-
вршната сметка за 1972 година". 

2. Во точка 14 став 2 наместо зборовите: „три 
примероци" треба да стои: „еден примерок". 

Во Образецот-ИЛД, во забелешката, во точка 
1 зборовите: „на месечните аконтации на личните 
доходи" треба да се бришат. 

Од Сојузниот секретаријат за труд и социјална 
политика, Белград, 8 јануари 1973 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 
РАБОТАТА И ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО СЛУЖ-
БАТА ЗА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ И ВО 
СЛУЖБАТА ЗА ПРИПРАВНОСТ И НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

ДОМ „БАЧ" ВО БАЧ 

I. Уставниот суд на Војводина од Нови Сад му 
ја отстапи на Уставниот суд на Југославија прет-
ставката на Хајзер Јелисавета од Бач, во која е ба-
рана оцена на уставноста и законитоста на Правил-
никот за организацијата на работата и за работното 
време во службата за итна медицинска помош и во 
службата за приправност од 26 јули 1971 година и 
на Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Здравствениот дом „Бач" во Бач. 
Подносителот на претставката смета дека наведени-
те општи акти не се во согласност со Уставот на 
СФРЈ и со Основниот закон за работните односи од 
причината што дежурството на работниците во До-
мот не е организирано на начир кој 'на работникот 
му обезбедува право на одмор и што при распредел-
бата на доходот се прави разлика помеѓу а к т е р -
ската сестра и бгбицата иако двете работат на ист 
вид работа. 

Уставниот суд на Југославија на седницата од 
19 април 1972 година донесе решение за поведување 
постапка за оценување на уставноста и законитоста 
на Правилникот за организацијата на работата и за 
работното време во службата за итна медицинска 
помош и во службата за приправност, а на седница-
та од 25 октомври 1972 година одлучи оваа постапка 
да се прошири и врз Правилникот за распределба 
на личните доходи. 

Со член 30 од Правилникот за организацијата на 
работата и за работното време во службата за итна 
медицинска помош и во службата за приправност се 
пропишува и дека „лекар односно друг медицински 
работник, кој вршел дежурство, по дежурството е 
должен да ги врши редовните работи на своето ра-
ботно место". А со член 16 од Правилникот за рас-
пределба на личните доходи се пропишува дека „за 
време на неоправдани изостаноци од работа работ-
никот нема право на личен доход, а за спорните слу-
чаи, дали некој изостанок од работа е оправдан или 
не, решава органот надлежен за работните односи". 
На крајот, одредбата на ,член 17 од Правилникот за 
распределба на личните доходи пропишува дека 
„работникот кој во текот на годината ќе го раскине 
работниот однос со Домот се смета дека е намирен 
со личниот доход исплатен до последниот ден на ра-
ботата во установата". 

II. При оценувањето на уставноста и закони-
тоста на цитираните општи акти Судот тргна од од-
редбата на член 37 став 3 од Уставот на СФРЈ, спо-
ред која работникот има право на дневен и неделен 
одмор и од одредбата на член 61 од Основниот закон 
за работните односи, според која работникот има 
право на дневен одмор помеѓу два работни дена ед-
ноподруго и дека работната заедница е должна на 
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работникот да му обезбеди дневен одмор од најмалку 
12 часови непрекинато, односно од одредбата на член 
62 на тој закон, според која работникот има право на 
седмичен одмор од најмалку дваесет и четири часа 
непрекинато. Ако е неопходно работникот да работи 
на денот на СВОЈОТ седмичен одмор, работната заед-
ница е должна за таков одмор да му обезбеди еден 
ден во текот на наредната седмица. 

Според оцената на Судот, работната заедница 
која со својот општ акт ќе пропише дека лекарот 
односно друг медицински работник, кој вршел де-
журство, по дежурството е должен да ги врши ре-
довните работи на своето работно место, не е во об-
јективна можност на таквиот работник да му обез-
беди и остварување на неговото уставно односно за-
конско право на дневен и неделен одмор. 

Освен тоа, според став 2 на точка 3 од ,Уставниот 
амандман XXI, на секој работник во организацијата 
на здружениот труд, согласно со начелото на распре-
делбата според трудот, му припаѓа личен доход сраз-
мерно на резултатите на неговата работа и неговиот 
личен придонес, на успехот и развојот на организа-
цијата што тој го дал со својот вкупен, тековен и ми-
нат труд во неа. А според одредбата на член 79 став 
1 од Основниот закон за работните односи работ-
никот, врз основа на CBOIOT работен придонес и зави-
сно од работните и деловните резултати на органи-
зацијата на здружениот труд во работната органи-
зација во која работи и од работните и деловните 
резултати на работната организација во целост, има 
право да учествува во распределбата на средствата 
што работната заедница ги издвојува за лични до-
ходи (личен доход) Значи, работникот своето право 
на личен доход го засновува исклучиво врз осно-
ва на својот труд 

Најпосле, во одредбата на член 84 став 1 од Ос-
новниот закон за работните односи е пропишано дека 
личниот доход на работникот работната заедница го 
утврдува со распределбата на средствата врз основа 
на завршната сметка. Затоа на ваквото законско ре-
гулирање не е согласно пропишувањето со општиот 
акт на работната заедница да се смета за работникот 
кој во текот на годината ќе го раскине работниот 
однос со Домот дека е намирен со личниот доход ис-
платен до последниот ден на работата во Домот. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 
247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југосла-
вија 

о д л у ч и 

1. Се укинуваат одредбите на член 30 од Правил-
никот за организацијата на работата и за работното 
време ве службата за итна медицинска помош и во 
службата за приправност и одредбите на чл. 16 и 17 
од Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Здравствениот дом „Бач" во Бач. 

2. Во останатиот дел постапката се запира. 
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ" и во Здравствениот дом „Бач" во Бач. 
IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 

јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: 
претседавач судија Иван Божичевиќ и судии д-р 
Борислав Благоевиќ, Ненад Петровиќ, Гуро Медени-

ца, Јоже Земљак, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, Ди-
мо Кантарџиски, д-р Стане Павлич и Боривое Ро-
миќ. 

У бр. 254/71 
21 ноември 1972 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија 

судија, 
Иван Божичевиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 67 став 3 од Деловникот за 
работата на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија (, Службен лист 
на СФРЈ", бр 30/72), Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
седницата од 26 декември 1972 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА 

ОДЛИКУВАЊА 

За член на Комисијата за одликувања на Прет-
седателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се именува Вахиде Хоџа, член 
на Извршниот совет на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово. 

Бр. 24 
18 декември 1972 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретседател, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

Врз основа на член 67 став 3 од Деловникот за 
работата на Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 30/72), Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, на 
седницата од 26 декември 1972 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ОДЛИКУВАЊА 

Се разрешува од должноста на член на Комиси-
јата за одликувања на Претседателството на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија Абаз 
Казази, досегашен член на Извршниот совет на Со-
цијалистичка Автономна Покраина Косово. 

Бр. 25 
18 декември 1972 година 

Белград 

Претседателство на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

Потпретседател, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 
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Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста на помошник-ге-
кретар на Сојузниот извршен совет Душан Машо-
виќ со 31 декември 1972 година, поради одење на 
друга должност. 

Б бр. 169 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
о р г а н и з а ц и ј а и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊА НА ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За директор во Сојузниот завод за општествено 
планирање се назначува Благое Ивановиќ, потпрет-
седател на Собран-ието на општина Пеќ. 

Б, бр. 170 
26 декемвои 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ПОМИЛОВАЊА 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVI точ-
ка 8 и член 11 од Законот за помилување Претсе-
дателството на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Се ослободуваат од понатамошно извршување на 
изречената односно порано намалената казна строг 
завтор, затвор или малолетнички затвор: 

Аџиев Димитар Никола, Ахмеди Љатиф Меџит; 
Бабиќ Шандор Вера, Балог Петер Петер, Беркиќ 

Миодраг Момчило, Богдановиќ Александар Тихо-
мир, Бојтош Јожеф Јожеф, Божиќ Стојан Данило; 

Цвејин Јован Живко; 
Чолевски Ташко Никола; 
Моралиќ Стојан Драгутин; 

Даути Незир Љуфта, Димитриевиќ Пера Горѓе, 
Драгутиновиќ Светислав Прзослав, Дудиќ Милош 
Светозар, 

1оновиќ Милован Миливое, Гукиќ Душан Мио-
драг, 

Грбовиќ Михаило Слободан. Грилец Стјепан 
Фрања, Груиќ Томислав Бранислав; 

Кекељ Шандор Имре, Кишу :цаи'Антун Иштван, 
Китановски Крсте Владо Кони јан Иван Владимир, 
Колев Иљо Тодорче, Костиќ Спасое Лазар, Креве-
диќ Јаков Владо; 

Лецај Тахир СеЈдија Летиќ Веца Антун; 
Љуберг-Балемези Гозефа Давид; 
Магденов Цветан Светозар, Миленковиќ Радо-

слав Властимир, Милош Мартин Петар, Митревски 
Димуш Кире, Молнар Јанко Павле, Мурати Хајро 
Алија; 

Ника Дурат Ибраим; 
Пауновски Александар Раде, Павлов Перо Иван, 

Павловиќ Драгослав Светислав, Периќ Светислав 
Момчило, Пештемалпијан Богос Артин, Петревски 
Гоко Томе, Петровиќ Јосип Катинка, Петровиќ Ми-
лорад Михаило; 

Радој чин Сима Синиша, Рашиќ Никола Петар, 
Секула Петар Милан, Сенев Крсте Ванчо, Сташиќ 
Бранко Томислав, Стојановски Марко Борис; 

Шарчевиќ Антун Марко; 
Ташков Диме Љупчо, Томљановиќ Фрања Им-

бро; 
Виберг Ветил Андерс. 

И 

Им се намалува изречената односно порано на-
малената казна строг затвор, затвор или малолет-
нички затвор на: ^ 

Ацман Ива Гура од 7 (седум) на 6 (шест) години; 
Аќимовиќ Милорад Зорка од 9 (девет) на 8 

(осум) години; 
Адамовиќ Милан Никола од 10 (десет) на 9 (де-

вет) години; 
Ацовиќ Шаќир Вељко од 9 (девет) на 8 (осум) 

години; 
Ахметовиќ Алага Бекрија од 4 (четири) на 3 

(три) години и 6 (шест) месеци; 
Ахмедспахиќ Авдо Фа,дил од 18 (осумнаесет) на 

17 (седумнаесет) години; 
Алексиќ Никола Небојша од 2 (две) години и 1 

(еден) месец на 1 (една) година и 7 (седум) месеци; 
Андреев Тодор Костадин од 5 (пет) години и 6 

(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) ме-
сеци ; 

Анѓеловиќ Љубомир Младен од 13 (трианесет) 
години на И (единаесет) години и 6 (шест) месеци; 

Аничиќ Радивое Милорад од 10 (десет) години 
на 9 (девет) години: 

Антиќ Радомир Јован од 15 (петнаесет) години 
на 14 (четиринаесет) години; 

Армацки Гуро Светозар од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Атанасовски Павле Борис од 3 (три) години на 
2 (две) години и 6 (шест) месеци' 

Авдиќ Алита Ибрахим од 11 (единаесет) години 
и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 (шест) ме-
сеци ; 

А В Д И Ј а Алија Беџет од 14 (четиринаесет) години 
на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци; 
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Авдовиќ Шефко Махмут од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Авдовиќ-Нумановиќ Хамид Назим од 14 (чети-
ринаесет^ на 13 (тринаесет) години; 

Азири Ја ја Заим од 10 (десет) на 9 (девет) го-
дини ; 

Азизи Азиз Реџеп од 10 (десет) на 8 (осум) го-
дини; ж 

Азизор Амди Муса од 10 (десет) на 8 (осум) го-
дини; 

Бабај Рамадан Сулејман од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Бабиќ Павле Анѓа од 15 (петнаесет) на 12 (два-
наесет) години; 

Бајиќ Влада Славко од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Бајрами Брахим Бајрам од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Бајрамов Зендел Рамадан од 12 (дванаесет) и б 
(шест) месеци на 11 (единаесет) години и 6 (шест) 
месеци; 

Балажи Адем Реџеп од 3 (три) на 2 (две) години; 
Барукчиќ Паја Владо од 10 (десет) на 9 (девет) 

години; 
Белавиќ Иван Томо од 9 (девет) на 8 (осум) го-

дини ; 
Бели Пјетар Нуо од 12 (дванаесет) на 11 (еди-

наесет) години; 
Белодедиќ Миле Александар од 6 (шест) на 

4 (четири) месеци; 
Берени Имре Имре од 4 (четири) на 3 (три) го-

дини и б (шест) месеци; 
Бериша Ариф Мета од 12 (дванаесет) на 11 (еди-

наесет) години; 
Бици Мехмет Гузид од 10 (десет) на 9 (девет) 

години; 
Битиќ Бајрам Идриз од 13 (тринаесет) на 11 

(единаесет) години; 
Блоудек Стјепан Фрањо од 2 (две) на 1 (една) 

година и 6 (шест) месеци; 
Богоевиќ Миле Велибор од 6 (шест) на 5 (пет) 

години; 
Боиќ Ранислав Љубомир од 3 (три) на 2 (две) 

години; 
Бокун Јован Бранко од 4 (четири) на 3 (три) 

години; 
Бошњаковиќ Павле Блажа од 13 (тринаесет) 

на 11 (единаесет) години; 
Божиновиќ Драгиќ Властимир од 12 (дванаесет) 

на 11 (единаесет) години; 
Брдарска Ефтим Цеца од 3 (три) на 2 (две) го-

дини и 6 (шест) месеци; 
Бркиќ Ибро Касим од 10 (десет) на 9 (девет) 

години; 
Брозовиќ Јандра Јосип од 14 (четиринаесет) на 

12 (дванаесет) години; 
Бучан Амрија Спахо од 15 (петнаесет) на 14 

(четиринаесет) години; 
Бургер Љубица Ивица од 5 (пет) на 4 (четири) 

години; » 
Цаколи Осман Ајет од 10 (десет) и 4 (четири) 

месеци на 9 (девет) години и 4 (четири) месеци; 
Цаколи Салих Јануз од 14 (четиринаесет) на 

13 (тринаесет) години; ^ 
Цаноли Хатро Шабан од 15 (петнаесет) на 14 

(четиринаесет) години; 
Царулевски Петар Ѓорѓија од 6 (шест) и 6 

(шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци; 

Цириковиќ Халит Асим од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Цоха Јосип Иван од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години; 

Цвијановиќ Цвија Стојан од 8 (осам) на 7 (се-
дум) години, 

Чаиловски Ариф Ајредин од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Паповски Коле Ристо од 10 (десет) и 3 (три) 
месеци на 9 (девет) години и 3 (три) месеци; 

Чегар Мирко Милош од 2 (две) години на 1 
(една) години и 6 (шест) месеци; 

Чекановиќ Јован Милан од 7 (седум) на б 
(шест) години; 

Чеман Мухарем Адем од 8 (осум) години и 6 
(шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) 
месеци; 

Ченгај Азиз Ејуп од 6 (шест) на 5 (пет) години; 
ЧенгаЈ Каранфил Рефик од 10 (десет) на 8 

(осум) години и 6 (шест) месеци; 
Чергановиќ Станко Видое од 15 (петнаесет) на 

14 (четиринаесет) години; 
Чикош Јанош Бела од 7 (седум) на 6 (шест) го-

дини; 
Чоковиќ Хусеин Азем од 2 (две) години и б 

(шест) месеци на 2 (две) години; 
Ќирковиќ Драгомир Слободан од 4 (четири) на 

3 (три) години и 6 (шест) месеци: 
Ќирковиќ Божидар Живко од 15 (петнаесет) на 

14 (четиринаесет) години; 
Давидовиќ Радивое Живојин од 13 (тринаесет) 

на 12 (дванаесет) години; 
Делијај Беќир Расим од 4 (четири) години; 

и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години; 
Дерајиќ Теодор Анѓелка од б (шест) на 5 (пет) 

години; 
Димитриевиќ Видосав Предраг од 15 (петна-

есет) на 14 (четиринаесет) години; 
Димитриевиќ Душан Слободан од 3 (три) го-

дини и 9 (девет) месеци на 3 (три) години и 3 (три) 
месеци; 

Добречевиќ Васо Ана од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Добросављевиќ Јоргован Живорад од 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци на 2 (две) години; 

Дончевски Санде Ѓорѓија од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) ме-
сеци; 

Думитрашку Иван Милош од 5 (пет) години и 
8 (осум) месеци на 4 (четири) години и 8 (осум) 
месеци; 

Дукиќ Јозо Јозо од 5 (пет) на 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци; 

Текиќ Милан Станислав од б (шест) на 5 (пет) 
години; 

Ѓорѓевиќ Стојан Драго од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Ѓорѓевиќ Лазар Илија од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Ѓорѓевиќ Милија Милован од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци; 

Ѓорѓевиќ Ж и к а Ратко од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Ѓорѓевиќ Милутин Станко од 6 (шест) на 5 (петѓ 
години; 

Гукиќ Мишо Илија од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини; 

Гурѓевиќ Милана Добромир од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години; 

Гуриќ Лзубисав Милутин од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години; 
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Гуриќ Аксентие Светолик о д 6 (шест) на 5 
години; 

Фејзула Абедин Ашим од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Фида Бахтијар Азир од 11 (единаесет) на 9 
(девет) години; 

Филџанов Влада Панчо од 9 (девет) на 8 
(осум) години; 

Филиповиќ Драгутин Бранислав од 3 (три) го-
дини и 6 (шест) месеци на 2 (две) години и 6 (шест) 
месеци; 

Фортуи Имбре Мирко од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Франковиќ Иво Н И К О од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Гајин Гура Иван од 6 (шест) години и б (шест) 
месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци; 

Ташиќ Фрања Иво од 8 (осум) на 7 (седум) го-
дини; 

Гњатовиќ Буја Ненад од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Госпиќ Павле Гвозден од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци; 

Горановиќ Сава Мирко од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци; 

Горчинов Митко Анѓелко од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години; 

Грбиќ Абдулах Мустафа од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци; 

Грга Милан Живоин од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Грубеша Пера Станко од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Гудељ Иван Љубомир од 4 (четири) години и в 
(шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци; 

Ѓулан Петар Дане од 5 (пет) ка 4 (четири) го-
дини; 

Гусек Иван Мато од 12 (дванаесет) на 10 (десет) 
години; 

Хаџиќ Абдулах Гулага од 8 (осум) на 6 (шест) 
години и 6 (шест) месеци; 

Халили Иљаз Џабир од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Хамзиќ Нурија Фадил од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци; 

Хани Мемед Амед од 12 (дванаесет) на 10 (де-
сет) години; 

Хасани Брахим Зеќа од 20 (дваесет) на 19 (де-
ветнаесет) години; 

Хисени Ахмет Хаљиљ од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Хисени Сефер Нимон од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Ходај Расим Хусни ја од 3 (три) на 2 (две) го-
дини и 6 (шест) месеци; 

Хоџај Ибро Хусеин од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Хоџиќ Абид Мевлудин од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Хоџиќ Алија Мухамед од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; А 

Хорват Јоже Ернест од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Храпиќ Хуса Хусеин од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Иџан Анте Јоса од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Игева Борис Слободанка од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Илиќ Милан Чедомир од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Илиќ Стеван Лазар од 11 (единаесет) на 9 
(девет) години; 

Илиќ Петар Никола од 3 (три) на 2 (две) години; 
и 6 (шест) месеци; 

Истрефи Кариман Игбал од 2 (две) и 6 (шест) 
месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци; 

Ивановиќ Пера Винко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Ивиќ Божа Петар од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Ивишиќ Иван Мирослав од 4 (четири) на 3 
(три) години; и 6 (шест) месеци; 

Ивковиќ Драган Мирко од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Јагодиќ Ненад Раде од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Јајов Ибраим Зекирија од 12 (дванаесет) години; 
и 6 (шест) месеци на 11 (единаесет) години; 

Јакиќ Иван Иван од 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци на 2 (две) години; 

Јаковљевиќ Милан Гојко од б (шест) и 6 (шест) 
месеци на 5 (пет) години и 6 (шест месеци; 

Јакупи Муса Идаје од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини; 

Јанковиќ Радмил о Горѓе од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Јанковиќ Смиљана Василие од 15 (петнаесет) 
на 14 (четиринаесет) години; ^ 

Јанковски Леонтие Душан од 14 (четиринаесет) 
на 12 (дванаесет) години; 

Јелиќ Живоин Драгиша од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

Јелушиќ Мирко Драгица од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години; 

Јеркиќ Петар Анѓелко од 4 (четири) години; 
и 6 (шест) месеци на 4 (четири) години; 

Јесети Бануш Љеца од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Јевремовиќ Станое Миодраг од 18 (осумнаесет) 
на 17 (седумнаесет) години; 

Јевтовиќ Драгое Обрад од в (шест) на 5 (пет) 
години; 

Јокиќ Драго Миливое од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Јотиќ Петра Воислав од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години и 6 (шест) месеци; 

Јовановиќ Митар Гура од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Јовановиќ Светислав Милорад од 3 (три) на 2 
(две) години; 

Јовановиќ Чедомир Славомир од 8 (осум) на 7 
(седум) години; 

Јовановски Димчо Боге од 2 (две) и 6 (шест) 
месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци; 

Јововиќ Дамјан Гојко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Јуракиќ Мате Петар од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Калем Илија Ивка од 11 (единаесет) на 9 (девет) 
години; 

Кананиќ Митар Владимир од 5 (пет) и 8 (осум) 
месеци на 4 (четири) години и 8 (осум) месеци; 

Кандлиќ Алија Неџиб од 13 (тринаесет) и 6 
(шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) 
месеци; 

Карајиќ Омер Хусеин од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 
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-Кариќ Хадежаг Џемал од 2 (две) на (една) 
година и б (шест) месеци; 

Карловиќ Бошко Иван од (две) и б (шест) ме-
сеци на 2 (две) години; 

Каткиќ Асим Хаки ја од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Казиќ Нусрет Ќамил од 5 (пет) на 4 (четири) 
години и б (шест) месеци; 

Келменди Ѓемо Нимон од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци; 

Кези ја Марко Станко од 5 (пет) на 4 (четири) 
години и б (шест) месеци; 

Клариќ Ј у р а ј Среќко од 2 (две) на 1 (една) 
година и б (шест) месеци; 

Клепо Б о ж а Анте од 8 (осум) и 6 (шест) ме-
сеци на 7 (седухМ) години; 

Клобучар Флор јан Терезија од 5 (пет) на 4 
(четири) години; 

Кнехтл Марија Урнат Марија од 7 (седум) 
и 1 (еден) месец на 6 (шест) години и 1 (еден) ме-
сец; 

Ко јиќ Миле Тоша од 14 (четиринаесет) години на 
13 (тринаесет) години; 

Кољеновиќ Маза Б а ј р а м од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Коњухи Сахит Халит од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Королија Петар Никола од 1 (една) и 6 (шест) 
месеци на 1 (една) година; 

Ковачевиќ Јова Радомир" од 9 (девет) на 7 
(седум) години; 

Ковачевиќ Гвозден Томислав од 18 (осумнаесет) 
па 17 (седумнаесет) години; 

Козарски Стојан Мирослав од 1 (една) и 6 
(шест) на 1 (една) година; 

Кра јиниќ Ш е ф и к Емир од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Красниќ Зубер Зеќир од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Краул Теодор Мирко од 2 (две) и 6 (шест) ме-
сеци на 2 (две) години; 

Кризманиќ Мијо Луко од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

К р и ж а н Стефа Илија од 4 (четири) на 3 (три) 
години; 

Крпан Драган Милан од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Крстиќ Вељко Радомир од 12 (дванаесет на 11 
(единаесет) години; 

Кртоку-Имери Мемет Шабан од 20 (дваесет) на 
19 (деветнаесет) години; 

Куцељ Шимун Томислав од 3 (три) на 2 (две) 
години; и б (шест) месеци; 

Куќевиќ Лука Ј а к и од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Куканиќ Иван З Е О П К О ОД 3 (три) на 2 (две) 
години и б (шест) месеци; 

KyncjaK Лука Фрања од 20 (дваесет) на 18 (осум-
наесет) години; 

Куртиќ Алија Емин од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Куртовиќ Павле Ивица од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Кушан Иван Никола од 3 (три) и б (шест) ме-
сеци на (три) години; 

Лазаревиќ Павле Илија од 18 (осумнаесет) на 
17 (седумнаесет) години; 

Лазаревиќ Риста Страни од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години; ^ 
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Лазиќ Ж и в а д и н Радосав од 3 (три) на 2 (две) 
години и б (шест) месеци; 

Лазов Митре Методија од 3 (три) на 2 (две) 
години; 

Леко Маријан Драган од 5 (пет) и б (шест) ме-
сеци на 5 (пет) години; 

Лесковиќ Миј а Славко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Лили Лили Мухарем од 20 (дваесет) на 18 
(осамнаесет) години; 

Лимани Р и ф а т Изеир од 15 (петнаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Маџаревиќ Милан Петар од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 
'' Мајсторовиќ Мато Божидар од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години; 

Маленовиќ Станое Милиќ од б (шест) на 5 
(пет) години; 

Малешев ПаЈа Спасенка од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Малиќ Муја Мустафа од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Малиќи Муарем Абедин од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Малкиќ Мухарем Исмет од 4 (четири) години 
и 8 (осум) месеци на 3 (три) години и 8 (осум) ме-
сеци; 

Малнар Стјепан Марија од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Марениќ Никола Илија од 8 (осум) на б (шест) 
години; 

Маргитановиќ Јован Димитрија од 7 (седум) на 
б (шест) години; 

Мариниќ Или ја Стеван од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Маријиќ П а ј а Стјепан од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години и 6 (шест) месеци; 

Мариновиќ Станко Петар од 13 (тринаесет) го-
дини и 3 (три) месеци на 12 (дванаесет) години и 
3 (три) месеци; 

Марјановиќ Миодраг Радомир од 9 (девет) на 
8 (осум) години; 

Марјановиќ Миодраг Славиша од 2 (две) го-
дини и б (шест) месеци на 2 (две) години; 

Маркан Стјепан Иван од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Марковиќ Манојло Љубомир од 3 (три) на 2 
(две) години и б (шест) месеци; 

Марковиќ Здравко Радомир од 13 (тринаесет) 
па 11 (единаесет) години; 

Марковиќ Павле Милисав од 7 (седум) на б 
(шест) години; 

Матиќ Ѓока Лазар од 14 (четиринаесет) на 13 
(тринаесет) години; 

Меѓедовиќ Омер Б а ј р а м од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Мемиши А к и ф З у л ф и ја од 7 (седум) на б 
(шест) години; 

МихаЈловиќ Владисав Радомир од 7 (седум) на 
6 (шест) години; 

Михаљевиќ А Л О Ј З Драган од 10 (десет) на 8 
(осум) години; 

Мијаиловиќ Вукашин Микаило од 6 (шест) го-
дини и б (шест) месеци на б (шест) години; 

Миклош Имре Пирошка од 4 (четири) на 3 (три) 
години; 

Милановиќ Угрин Радиша од 12 (дванаесет) на 
11 (единаесет) години; 

Миленковиќ Боривое Славко од 6 (шест) на 8 
(пет) години и 6 (шест) месеци; 
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Миленковиќ Јања Станиша од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци; 

Милетиќ Јован Ранѓел од 12 (дванаесет) на И 
(единаесет) години; 

Миливоевиќ Милован Вукое од 9 (девет) на 8 
(осум) години; 

Миливоевиќ Драгољуб Првослав од 13 (трина-
есет) на 12 (дванаесет) години; 

Милоевиќ Тихомир Берољуб од 8 (осум) на 7 
(седум) години; 

Милошевиќ Мирослав Ненад од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци; 

Миовски Бориз Трајче од 6 (шест) на 5 (пет) 
години: 

Мирковиќ Алимпие Божидар од 11 (единаесет) 
на 10 (десет) години; 

Мисиќ Мато Марко од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 
Митевски Спиро Раде од 8 (осум) на 6 (шест) години; 

Митиќ Тома Раде од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Митиќ Миливое Томислав од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Митровиќ Живан Радмила од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Младеновиќ Радивое Драгиња од 5 (пет) на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци; 

Младеновиќ Светомир Томислав од 5 (пет) на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци; 

Младеновски Јоско Танаско од 14 ( четиринае-
сет)) на 12 дванаесет) години; 

Мохорко Антон Франц од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Момировиќ Милан Владимир од 8 (осум) на 7 
(седум; години; 

Муќај Раин Малиќ од 12 (дванаесет) на И (еди-
наесет) години; 

Мучиќ Мурат Аљо од 2 (две) и 6 (шест) ме-
сеци на 2 (две) години; 

Мухареми Рамадан Ибуш од 10 (десет) на 8 
(осум) години; 

Мујкиќ Атиф Рама од 12 (дванаесет) години на 
10 (десет) години и 6 (шест) месеци; 

Мумбашиќ Осман Ахмет од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Мумиќ Мустафа Мумин од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години и 6 (шест) месеци; 

Муминовиќ Мехо Несиб од 9 (девет)- години и 
2 (два) месеци на 8 (осум) години и (2) месеца; 

Муратовски Бахтијар Исмет од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години; 

Мурина Реѓеп Акија од 4 (четири) години и 10 
(десет) месеци на 3 (три) години и 10 (десет) месеци; 

Муртиќ Суља Дервиш од 9 (девет) на 7 (седум) 
години и 6 (шест) месеци; 

Мусиќ Ахмо Алија од 6 (шест) на б (пет) години; 
Мусли Реѓеп Азиз од 5 (пет) на 4 (четири) го-

дини ; 
Мустафовски Илми Осман од 12 (дванаесет) на 

10 (десет) години; 
Мушицки Тубиќ Сава Светозар од 20 (дваесет) 

на 19 (деветнаесет) години; 
Никч Зеко Јашар од 10 (десет) на 9 (девет) го-

дини; 
Николиќ Влајко Милан од 8 (осум) на 7 (седум) 

години; 

Николиќ Бошко Стојан од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Николиќ Љубомир Тихомир од 8 (осум) на 7 
(ссдзтт) години; 

Новаковиќ Горѓе Драгутин од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години; 

Ќосиќ Миливое Драган од 3 (три) години и 4 
(четири) месеци на 2 (две) години и 10 (десет) ме-
сеци: 

Нухпја Сефер Ајет од 15 (петнаесет) на 14 (че-
тиринаесет) години; 

Обрадовиќ Тома Обрад од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци; 

Оцвирк Мирослав Борис од 11 (единаесет) на 
10 (десет) години; 

Пајазити Риза Сефедин од 10 (десет) на 9 (девет) 
години, 

Пајковиќ Душан Љубинка од 7 (седум) на в 
(шест) години; 

Пановски Стоилко Јован од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Павловиќ Владимир Никола од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Павловиќ Перо Раде од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години; 

Пепѓановиќ Лука Јака од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Перезиќ Тахир Хасан од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Перкошан Јован Молдован од 14 (четиринаесет) 
на 13 (тринаесет) години; 

Петковиќ Љубиша Зоран од 4 (четири) години 
и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 10 (десет) 
месеци; 

Петковски Цветан Душан од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години; 

Петриќ Сима Сима од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини; 

Петровиќ Борисав Миодраг од 14 (четиринае-
сет) на 13 (тринаесет) години; 

Петровиќ Велибор Радич од 1 (една) година и 
10 (десет) месеци на 1 (една) година и 4 (четири) 
месеци; 

Пешевски Дончо Сане од 2 (две) години^ и б 
(шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци; 

Пилиповиќ Лаза Света од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Планоевиќ Момир Михајло од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Подгорчевиќ Мехо Салих од 8 (осум) на 7 
(седум) години; 

Покривка Владимир Милан од 9 (девет) на 7 
(седум) години; 

Попов Николов Здраво од 5 (пет) на 4 (четири) 
години; 

Поповиќ Срета Јова од И (единаесет) на 10 (де-
сет) години; 

Поповиќ Видан Милија од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Поповиќ Б О Ш К О Остоја од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Потпара Благоја Петар од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Продиќ Јован Љубиша од 5 (пет) на 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци; 

Прелевиќ Павле Вук од 7 (седум) на 5 (пет) го-
дини;' 

Пренд л Бибо Мартин од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Пророковиќ Јоса Иван од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 



Четврток, 18 јануари 1973 

Пуповац Никола Стеван од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Пуриќ Љубисав Босиљка од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Пувалиќ Лука Миле од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година; 

Рабаџиееиќ Петар Драгомир од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

Рад Богдан Стеван од 4 (четири) на 3 (три) го-
дини; 

Радевиќ Миќа Слободан од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Радишковиќ Остоја Жарко од 4 (четири) на 3 
(три) години и 6 (шест) месеци; 

Радојичиќ Радисав Сретен од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години; 

Радосављевиќ Милутин Боривое од 8 (осум) 
на 7 (седум) години; 

Радулов Адика Стеван од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

Рахими Рама Биљал од 6 (шест) на 5 (пет) го-
дини и в (шест) месеци; 

Раини Рашид Орхан од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Рајиќ Владимир Жарко од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години; 

Рама Муслија Шефки ја од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

Рамадани Фетах Илми ја од И (единаесет) на 
10 (десет) години; 

Рамадани Ђемајла Јашар од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Рамадани Абдуш Рушид од 13 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Рашити Абим Вејсел од 7 (седум) години и 6 
(шест) месеци на 6 (шест) години и 6 (шест) месеци; 

Речица Макуст Шуќурија од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Ристовиќ Татомир Љубинко од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

Ристовски Тодев Трајче од М (четиринаесет) го-
дини'на 13 (тринаесет) години; 

Ризовски Павле Тодор од 2 (две) години и б 
(шест) Месеци на 2 (две) години; 

Рожич Франц Андреја од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години; 

Сахити Саит Сулејман од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Салиовски Шефки Муадим од 13 (тринаесет) на 
11 (единаесет) години; 

Салиевиќ Хасан Тахир од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Самбол Шиме Јосип од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Сејдовиќ Меда Ариф од 9 (девет) години и 6 
(шест) месеци на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци. 

Секулиќ Јован Велиша од 13 (тринаесет) на 12 
(дванаесет) години; 

Серафимовски Цветан Љубиша од 4 (четири) на 
3 (три) години; 

Симатовиќ Риста Сима од 7 (седум) на 6 (шест) 
години, 

Симиќ Спасое Славко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Синани Исмаил Ирфан од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Смиљчиќ Јања Фрања од 2 (две) на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци; 

Спахија Халит Суљо од 10 (десет) на 8 (осум) 
години и 6 (шест) месеци; 

Спасиќ Милош Новица од 14 (четиринаесет) на 
13 (тринаесет) години; 

Стаменовиќ Љубомир Добринка од 10 (десет) 
на 9 (девет) години; 

Станишиќ Илија Милутин од 6 (шест) на 5 
(пет) години; 

Стефановиќ Живан Љубисав од 14 (четиринае-
сет) на 13 (тринаесет) години; 

Стефановиќ Никола Обрад од 7 (седум) на б 
(шест) години; 

Стефановски Петар Тодор од 9 (девет) на 8 
(осум) години; 

Стевановиќ Јосиф Добривое од 15 (петнаесет) 
на 14 (четиринаесет) години; 

Стевановиќ Урош Јордан од 2 (две) на 1 (една) 
година и б (шест) месеци; 

Стојановиќ Сима Даринка од 3 (три) на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци; 

,Стојановиќ Василие Воислав од 14 (четиринае-
сет) на 13 (тринаесет) години; 

Стоиловиќ Драгољуб Живоин од 2 (две) години 
и б (шест) месеци на 2 (две) години; 

Стојиљковиќ Тодор Милое од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години и б (шест) месеци; 

Стојковиќ Милија Душан од 11 (единаесет) на 10 
(десет) години; 

Стојковиќ Миљко Првослав од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години; 

Сулејмани Мурат Ибрахим од 10 (десет) на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци; 

Суљовиќ Шериф З И К О од 10 (десет) на 8 (осум) 
години и 6 (шест) месеци; 

Шабани Руфки Метуш од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Шабановиќ Алија Муја од б (шест) на 5 (пет) 
години; 

Шалипур Јеврем Војко од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години; 

Шаља Хисен Казим од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Шенија Тома Драга од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Шерифи Шабан Неџат од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Шимиќ Анте Споменко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Шимиќ Јозо Вељко од 10 (десет) на 9 (девет) 
години; 

Шимуниќ Лука Јосип од 9 (девет) на 8 (осум) 
години; 

Шинковиќ Антал Јанош од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци; 

Шишиќ Садик Салих од 12 (дванаесет) години и 
2 (два) месеца на 11 (единаесет) години и 2 (два) 
месеца; 

Шкапур Хилмо Расим од 7 (седум) на 6 (шест) 
години и б (шест) месеци; 

Шљапиќ Милош Лазар од 2 (две) на 1 (една) го-
дина и 6 (шест) месеци; 

Шљивиќ Марко Илија од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Шпиндлер Франц Иван од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години; 

Шумановски Алексов Ангел од 9 (девет) на 8 
(осум) години; 

Тагановиќ Хаџија Ибрахим од 13 (тринаесет) го-
дини и 2 (два) месеца на 12 (дванаесет) години и 2 
(два) месеца; 
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Таков Моно Мухарем од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Танкосиќ Радован Живорад од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години; 

Тасиќ Станое Вукашин од 6 (шест) на 5 (пет) 
години; 

Татари Хамдија Куртеш од 15 (петнаесет) на 14 
(четиринаесет) години; 

Тодоровиќ Божидар Миленко од 2 (две) н^ 1 
(една) година и 6 (шест) месеци; 

Томиќ Пера Блажо од 3 (три) години и 6 (шест) 
месеци на 3 (три) години; 

Топаловиќ Ибро Хасан од И (единаесет) на 9 
(девет) години; 

Топиќ Мата Илија од 11 (единаесет) на 9 (девет) 
години и 6 (шест) месеци; 

Топиќ Шиме Иван од 6 (шест) години и 4 (че-
тири) месеци на 5 (пет) години и 4 (четири) месеци; 

Тот Петар Јанош од 13 (трианесет) на 12 (два-
наесет) години; 

Торлаковиќ Живота Катарина од 6 (шест) на 5 
(пет) години; 

Торлаковиќ Милорад Радослав од 5 (пет) на 4 
(четири) години; 

Тунуковиќ Фрања Мате од 11 (единаесет) на 10 
(десет) годиии; 

Урошевиќ Лазар Дамњан од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години; 

Васиќ Живорад Рајко од 8 (осум) на 7 (седум) 
години; 

Васиљевиќ Н. Момчило од 7 (седум) на 6 (шест) 
години; 

Ватовиќ Никола Станислав од 9 (девет) на 8 
(осум) години; 

Вељановски Вело Тода од 12 (дванаесет) на 10 
(десет) години; 

Веселов Веап Џеват од 10 (десет) на 8 (осум) 
години; 

Весиќ Веса Томислав од 1 (една) година и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година; 

Вилотиевиќ Шќепан Гргур од 8 (осум) на 7 (се-
дум^ години; 

Витескиќ Мухарем Хурем од 12 (дванаесет) на 
10 (десет) години и 6 (шест) месеци; 

Вучиќ Драгољуб Воислав од 15 (петнаесет) на 
14 (четиринаесет) години; 

Вукашиновиќ Милоје Зоран од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години; 

Буковиќ Јуре Јуре од 8 (осум) на 6 (шест) го-
дини ; 

Вулиновиќ Вукан Бранислав од 7 (седум) на 6 
(шест) години; 

Зечевиќ Милован Данил од 20 (дваесет) на 19 
(деветнаесет) години; 

Зековиќ Гаврил Бранислав од 10 (десет) на 9 
(девет) години; 

Зековиќ Шуќир Шемсо од 4 (четири) на 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци; 

Земовски Шериф Ариф од 6 (шест) години и 
3 (три) месеци на 5 (пет) години и 3 (три) месеци; 

Златановиќ Ника Ѓока од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години; 

Зубелиќ Лука Лојзие од 10 (десет) години и б 
(шест) месеци на 10 (десет) години; 

Живаљевиќ Филип Рајко од 3 (три) години и 3 
(три) месеци на 2 (две; години и 3 (три) месеци; 

Живковиќ Велисав Михајло од 3 (три) на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци. 

III 

Се условува изречената казна затвор на: 
Стојановиќ Радош Смиљана. 

Бр 169/1 
28 ноември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето Нна постојан 
полет заради остварување на поставените задачи во 
единиците со кои раководат, како и за создавања 
услови за постигање на исклучително добри успеси 
во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничките капетани I класа: Ахметовић Арифа 
Рушид, Бебић Срећка Витош, Бобић Данила Ђор-
ђе, Јанковић Борисава Томислав, Клинко Јана 
Зденко, Кнежевић Петра Јован, Лабус Николе Јо-
ван, Лукић Цвијана Ристо, Мишић Божидара 
Тохмислав, Пауновић Јована Милорад, Продановић 
Драгољуба Боривоје, Ристић Павла Владимир, 
Росандић Радована "Мартин, Тошовић Предрага 
Милоје, Видовић Дане Ђуро, Вучковић Тимотија 
Љубиша, Вујадиновић Радована Милош, Вукома-
новић Јове Радомир, Вулетић Живорада Брани-
слав, Здравковић Стаменка Милутин; 

санитетските капетани I класа: Аспровски Јо-
вана Благој, Ивезић Веље Марко, Никитовић 
Милисава Слободан, Попозић Душана Јован Ра -
дошевић Љубомира Миодраг, Станковић Стојана 
Милован, Вучетић Радована Борисав; 

капетан ите I класа на градежна служба: Цр-
њански Боривоја Миомир, Тишма Лазара Милан; 

капетаните I класа на правна служба: Дацијар 
Марка Љубан; 

капетаните I класа на геодетска служба: Хрис-
товски Каранфила Вангел, Илић Крсте Сретен, 
Јовановић Живојина Миомир, Козомара Стеве Гој-
ко, Милајић Тодора Весна, Нешић Милана Душан, 
Пе^ић Саве Јован. Пилиповић Михаила Милан, Са-
вић Душана Драгољуб; 

интендантските капетани I класа: Јакшић Пав-
ла Данило, Шубиц Јернеј а Јосип, Трескавица Петра 
Јоган; 

и н ж е н е р с к и т е капетани I класа' Корелц Лео-
полда Леополд Перовић Мирослава Радашин По-
повић Павла Никола; 

пешадиските капетани I класа ' Сикавица Мате 
Стјепан, Шпања Мије Акте; 

капетаг:кте I класа за врска: Шарац Јове Мој-
сије, Влашић Ћирила Мијо: 

капетанот I класа ка административна служба: 
Шкрлин Јакоба Фрањо; 

ветеринарниот капетан I класа: Тодоровић Ра-
денка Војислав; 

техничките капетани: Бјелица Алексе Душан, 
Коџоперић Василије Југослав, Костић Јована Милу-
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тин, Милановић Перка Владета, Миленковић Ђор-
ђа Миливоје, Николовски Васила Спиро, Сараџић 
Ђуре Никола, Савчић Милете Срећко, Савић Ми-
рослава Љубиша; 

санитетските капетани: Ханџић Хасана Исмет, 
Карадаглић Мијата Ђорђије. Љубеновић Владими-
ра, Радомир; 

капетаните на градежна служба: Исаиловић 
Радослава Петар, Кујовић Љубе Новак, Остојић 
Симе Драгомир, Стипсић Чедомира Ратомир, Тер-
зић Николе Милорад; 

пешадиските капетани: Лубарда Петра Милен-
ко, Панић Нај дана Момчило; 

капетанот на административна служба: Мили-
војевић Петра Миленко; 

интендантскиот капетан: Мишић Тихомира Ж и -
ворад; -

капетанот за врска: Накић Петра Ј,у ко; 
морнаричкотехничкиот капетан: Павловић Ко-

сте Александар; 
воздухопловнотехничкиот капетан: Поповић 

Милана Ранко; 
поручникот на фрегата: Трифуновић Боже 

Бошко; 
пешадиските поручници: Алексић Михаила Јо-

во, Дубајић Душана Јован, Маглица Павла Ечио, 
Данић Јеремије Стеван,Стрелец Стјепана Марјан, 
Вељковић Ранка Миодраг; 

поручниците на сообраќајна служба: Андрић 
Раде Ратко, Петровић Божидара Драгољуб, Ста-
м е н о в и ћ Драгутина Цветан; 

инт^ндантските поручници: Букоња Драгослава 
Слободан, Дубока Владимира Синиша, Ђурић Дра-
гана Душан, Срдановић Божидара Станислав; 

поручникот за врска' Гогић Јована Војислав; 
поручникот на оклопни единици: Грбовић Вла-

дете Милић; 
техничките поручници: Попара Спасоја Недељ-

ко, Сердар Јосипа Владимир, Тодоровић Младена 
ветар; 

санитетскиот поручник: Радојевић Јована 
Живко; 

потпоручникот на сообраќајна служба: Алек-
сандрић Миодрага Ђорђе; 

интендантските потпоручник : Будечевић Мио-
драга Радмило, Вујнић Шпире Петар; 

пешадискиот^ потпоручник: Спасић Божидара 
Јордан; 

заставниците на административната служба: Ајдер 
Петра Бошко, Арсин Јоце Богдан, Бабић Владимира 
Радош, Барунчић Петра Фрањо, Блажевић Станоја 

,Обрен, Будиша Марка Филип, Чворовић Блаже 
Лука, Ћулајевић Јована Никица, Драшковић Сте-
вана Димитрије, Ђорђевић Драгољуба Божидар, 
Ђукановић Јована Жарко, Глигоријевић Сретена 
Србољуб, Иванишевић Раде Милан; 

Костадиновић Младена Светозар, Лазаревић 
Обрена Симо, Лончаревић Раде Тодор, Мали Чедо-
мира Ђуро, Милић Михајла Радомир, Мулаосмано-
вић4 Алије Осман, Настић Ђуре Владимир, Николић 
Живка Аранђел, Остојић Милана Раденко, Петро-
вић Станоја Милан, Поњавић Филипа Видосав; 

Поповић Душана Ђорђе, Стаменковић Јовише 
Данило, Стојковић Стевана Милан, Стојиновић 
Јована Милан, Видосављевић Александра Ратомир, 
Витлешевић Јована Душан, Вучковић Живојина 
Момчило, Вујовић Милисава Божидар, Зердо Јо-
вана Милорад, Жутић Милоша Душан; 

интендантски^ заставници: Бољошевић Јована 
Миро, Јевтић Радосава Љубиша, Каралазовски Ни? 
коле Васиљ, Лазић Видоја Веселин, Станковић Све-
тозара Владимир; 

заставниците на сообраќајна служба: Филипо-
вић Марка Трајко, Гашић Стојка Јован, Мијаило-
вић Милорада Велибор, Смонтара Томе Звонко; 

заставниците за врска: Ћирко Милана Лазар, 
Маринковић Милојка Милош, Медић Илије Дане, 
Стојановски Христов Борис; 

техничките заставници: Илорски Глигора Ђор-
ђе, Лазић Милоја Живко, Медић Мије Стјепан, Ра-

дивојевић Светолика Живојин, Војновић Луке Ан-
тоније, Живковић Радислава Живојин; 

санитетските заставници: Јеленић Антуна Ми-
лан, Карлић Иве Перо, Ковчин Васе Нега, Поштић 
Милана Станислав; 

пешадиските заставници: Кнежевић Томе Ђу-
ро, Микулић Стипе Славко; Мисиновић Ризе Ху-
сеин, Обринић Милана Обрен, Рашо Јове Душан, 
Шалипур Недељка Тадија, Турунчић Милорада Де-
симир, Живанов Милутина Стеван; 

заставпиците на финансиска служба: Милова-
новић Стјепана Стево, Турк Ивана Јоже; 

ветеринарниот заставник: Рајовић Костадина 
Александар; 

постарите водници I класа за врска: Билиновић 
Ивана Антон, Стојковски Христе Љубомир, Тончић 
Драгољуба Светиславу 

постарите водници I класа на административна 
служба: Божић Драгољуба Светомир, Цветковић Воји-
слава Жарко, Дамјановић Светозара Остоја, Јанчић 
Миљка Борисав, Катић Петра Стјепан, Мићић 
Живка Бранко, Павловић Милоша Радомир, Петро-
вић Радивоја Станко, Секулић Милутина Милорад, 
Стефановић Миодрага Драгиша, Шћекић Вука То-
мислав; 

и н ж е н е р с к и т е постари водници I класа: Цико-
тић Назифа Идриз, Марковић Дритона Градимир; 

техничките постари водници I класа: Цоп 
Фрање Михајло, Гојан Јожефа Ласло. Лучић Дике 
Гојко, Мандић Николе Славко, Мршовић Славољу-
ба Мирослав, Салуховић Османа Халил, Вуликић 
Борише Вујица; 

постарите водници I класа на финансиска 
служба: Ћеримановић Милића Михаило, Скрбин-
шек Јосипа Ђуро; 

пешадиските постари водници I класа: Гашпаро 
вић Ђекана Остоја, Јанковић Божидара Витомир, 
Јукић Ивана Благо, Коцић Ратомира Будимир, Ме-
дар Станимира Миодраг, Петревски Методија Ми-
хаило, Пилиповић Симе Стево, Савић Недељка 
Давид, Савић Љубомира'Живан, Стојановић Милана 
Радован, Веселиновић Живојина Милисав; 

ветеринарните постари водници I класа: Илић 
Радосава Љубиша, Манасијевић Митра Боривоје, 
Варга Ђуре Иван; 

постариот водник I класа на сообраќајна 
служба: Карић Суље Осман; 

интендантските постари водници I класа: Лазић 
Златомира Мирко, Павловић Милутина Богдан, 
Живковић Боривоја Миленко; 

аргилерискиот постар водник I класа: Мирко-
вић Раде Слободан; 

санитетскиот постар водник I класа: Рамадано-
вић Рамадана Селимир; 

пешадискиот постар водник: Драгићевић Ан-
дреја Миодраг; 

техничките постари водници: Фаразин Франца 
Бранко, Штрбац Михајла Богољуб, Тешић Раде 
Јово, Вукоман Луке Страхил; 

постарите водници на административна служба: 
Кузмановић Боривоја Станоје, Радовановић Андрије 
Саво, Војновић Миломира Милан; 

интендантскиот постар водник: Пајић Радивоја 
Милан; 

постариот водник за врска: Токић Павла Мате; 
санитетскиот постар водник: Живковић Милана 

Будимир; 
воените службеници III класа на администра-

тивна служба: Грујичић Влада Милун, Митровић 
Настаса Александар, Шегедин Андрије Петар; 

воените службеници III класа иа финансиска 
служба: Николић Милорада Цветко, Поповић Сто-
ј и т е Драгољуб; 

техничкиот воен службеник III класа: Шошкић 
Ђуре Корнелија; 

санитетските воени службеници IV класа: Боге-
тић Јована Нелка, Јанићијевић Вукашина Ката-
рина, Тодоровић Славка Бранка; 
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воените службеници IV класа на одминистративна 
служба: Боторић Матије Мирко, Георгијевић Јована 
Оливера, Јанковић Животе Радован, Јурковић Ми-
линка Радмила, Кириџија Анте Иван, Кисић Н и -
коле Бранко, Мандић Момира Светомир, Милано-
вић Јеремије Обрад, Милутиновић Милисава 
ЖгЕан, Младеновић Николе Миливоје, Морић 
Ме-рка Љубомир, Р а ф а ј л о в и ћ Ивана Божидар, Р а -
кић Николе Живојин, Савић Велимира Драгољуб, 
Секулић Милоша Душан, Станковић Боривоја Мио-
драг, Треневски Тра јка Илија ; 

воените службеници IV класа на финансиска 
служба: Дебељаковић Стојана Божидар, Миливоје-
вић Будимира Даринка; 

воените службеници IV класа на музичка 
служба: Делић Владимира Мате, Пешић Љубомира 
Сгг ниша, Пјевић Светолика Предраг, Ратковић 
Милована Ратко, Тробентар Адолфа Владо, Уламец 
Мирка Бранко; 

санитетските воени службеници V класа: Анђе-
лић Новака Анка, Аничић Тркуља Р а ј к а Јерина, 
Божовић Милана Радојка, Јанковић Шерифа Му-
бера, Јеремић Миљка Верица, Живановић Јосипа 
Барица; 

воените службеници V класа на музичка с л у ж -
ба: Бабић Стојана Милорад, Белко Игнација Јура ј , 
Битух Јура ја Борис, Бранда Фрање Стјепан, Хор-
ват Стјепана Владимир, Пено Митра Бојан, Савко-
вић Љубинка Богомир; 

воените службеници V класа на административ-
на служба: Ћурчић Па је Милка, Јоцић Стојана 
Саво, Радовановић Милорада Милош, Стијеља Ј о -
вана Боро; 

техничкиот воен службеник V класа: Ђорђевић 
Димитрија Милоје; 

воените службеници VI класа на музичка 
служба: Чахшираш Јована Вељко, Хоић Стјепана 
Стјепан, Петрлић Мате Анте; 

санитетските воени службеници VI класа: Ђор-
ђевић Бранка Нада, Јевремовић Милоша Бранислав, 
Павловић Веселина Новка; 

воениот службеник VI класа на администра-
тивна служба: Ненезић—Јакшић Луке Мирјана; 

воениот службеник VII класа на геодетска служ-
ба: Јоковић Момчила Стана; 

воениот службеник VII класа на администра-
тивна служба: К л а ш њ а Драгана Александар; 

воениот службеник VII класа на музичка с л у ж -
ба: Мирковић Васе Милан; 

воените служберхици VIII класа на администра-
тивна слух^ба: Андриј ашевић Миха јила Ђорђе, 
Глухајић Станка Јелка , Јеремић Косте Радивоје, 
Бенковић Ивана Штефица ; 

воениот службеник VIII класа на финансиска 
служба: Петровић Ђорђа Владимир; 

воениот службеник VIII класа на геодетска 
служба: Тодоровић Тихомира Олга; 

воените службеници IX класа на геодетска 
служба: Џелатовић Миливоја Милка, Тодоровић 
Илије Мирослава; 

воениот службеник IX класа на администра-
тивна служба: Ољача-Исакоз Миливоја Вера; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици, во нивното зацврсту-
вање за одбрана на независноста на Соцр1Јалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

санитетските полковници: Алексић Богдан, Ер-
цеговац Николе Недељко, Ка јон-Дебијађи Саламона 
Хагара, Шкокљев Ивана Антоније, Тодоровић Радо-
мира Слободан; ^ 

пешадиските полковници: Анић Ивана Никола, 
Бољковац Николе Драгутин, Чичин-Шаин Јозе 
Грго, Ђерић Душана Радослав, Гелевски Николе 
Киро, Грбац Марије Витомир, Јаснић Стојана Ми-
хајло, Кезеле ЈурЈа ЈураЈ, Косановић Раде Радослав, 
Ковачич Јосипа Радио, Лукас Марина Маринко, 
Мешковић Реце Ибрахим, Михаиловић Радисава 
Вуко, Перчић Јосипа Данило, Половина Јозе Миле, 
Прелевић Ђуре Илија , Рабреновић Саве Витомир, 
Радовић Љубана Перо, Самарџија Петра Па ЈО, Ше-
ваљевић Нике Петар, Шурлан Мирка Милош, Та-
цовић Љубе Бранко, Угарковић Дмитра Дане, Вис-
ковић Јуре Зорислав, Вучинић Мирка Предраг, 
Ж у г и ћ Рада Војислав; 

полковниците на ави јаци ја : Хаџисмај ловић 
Мухамеда Шућро, Шиљеговић Јована Војислав; 

морчаричкотехничкиот полковник: Ј а к ш и ћ Ива-
на Тончи; 

техничките полковници: К е р ж и ћ Ивана К а з и -
мир, Милтеновић Милоша Михајло, Пезо Мехе Омер, 
Продановић Павла Јовица, Путник Александра 
Симеон; 

полковникот на А Б Х одбрана: Новосел Стевана 
Ђорђе; 

капетаните на боен брод: Остојић Шиме Миле, 
Радичевић Василија Данило; 

полковниците на финансиска служба: О С Т О Ј Ј А 
Ј е ф т е Велимир, Поповић Јордана Александар; 

полковникот за врска: Отовић Илије Никола-; 
полковниците на правна служба: Пандак А н т Ц 

на Милојко, Раичевић Милосава Перо, ВукадиновЖ 
Вукадина Бранислав; 

интендантските полковници: Ш а ф р а и и ч Вјеког 
слава Драго, Томић Стевана Миленко, Васић Здрава 
ка Растко; 

и н ж е н е р с к и т е полковници: Вишекруна Ј е ф т е 
Петар, Вла јковић Радоја Милош; 

пешадиските потполковници: Арбутина Драгана 
Божо, Шешум Симе Драго; 

капетаните на фрегата : Бабин Шиме Рудолф, 
Баришић Стјепана Ј у р а ј ; 

интендаптеките потполковници: Н а ђ Стјепана 
Иван, Сердаревић Рада Милан, Вуковић Милана 
Здравко, Ж и ж и ћ Ивана Анте; 

потполковникот на А Б Х одбрана: Правица Симе 
Мирко; 

артилериските потполковници: Росић Јакова 
Берислав, Стамболић Алексе Манојло; 

воениот службеник I класа на административна 
служба: В у к м а н о в и ћ Срете Софија ; 

пешадискиот полковник: Атељевић Јована Ми-
лан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

санитетските полковници: Дуњић Миха јла Сло-
бодан, Ласбахер Фрање Срећко, Михајловић Сто-
јана Драгољуб, Ж у н и ћ Јована Данило; 

ветеринарниот полковник: Токин Стевана Иван; 
ветеринарните потполковници: Антић Антонија 

Стојадин, Мандић Мирка Бранислав ; 
санитетските потполковници: Антониј ев ић Ду-

шана Јован, Цико Б о ш к а Милена, Дељанин Вла јка 
Драгош, Јовановић Николе Живко , Лазић Симе 
Василије, Соколић Александра Јосип, Токовић Спа-
соја Бранислав, Златовић-Летица Јозе Зора; 

потполковници^ на геодетска служба ' Б л а ж е -
вић Иве Нико, Митровић Митра Војислав, Петровић 
Милоша Милољуб; 

интендантските потполковници: Цакић Ђорђе 
Душан, Костић Стојана Јован, Михајловић Дритона 
Славољуб, Митровић Драгутина Милан; 

пешадиските потполковници: Цар Ивана Б р а н -
ко, Манић Љубомира Драгослав, Марјановић Све-
тозара Радомир, Миоковић Ђуре Бранко, Огризовић 
Дапе Миленко, Радовановић Радомира Милутин, 
Ра јковић Прокопија Милисав, Симичић Симе Ми-
лан; 
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техничките потполковници: Чишић Харије 
Омер, Кланчник Драге Душан, Радивојевић Радо-
сава Милован, Сењор Даворина Младен, Стевановић 
Милена Миодраг, Шкала Стјепана Јосип; 

потполковникот на -градежна служба: Ћирић 
Јакова Александар; 

потполковниците на административна служба: 
Ћировић Момира Драгомир, Исаиловић Драгољуба 
Драгиша, Миленковић Бошка Миливоје; 

потполковниците на АБХ одбрана: Гњеч Владе 
Срећко, Тошић Симе Павао; 

капетанот на фрегата: Костић Ђорђа Звонимир; 
артилериските потполковници: Лончарић Винка 

Габро, Љубојевић Миле Радован, Перић Милована 
Душан, Працаић Фрање Мирко, Станковић Славка 
Гојко; 

потполксениците на правна служба: Орловић 
Миланка Небојша, Вулић Ненада Данило; 

потполковиикот на авијација: Павлић Алберта 
Ивица; 

потполковниците на финансиска служба: Ста-
нимировић Милоја Стојан, Живановић Живана 
Драгутин; 

потполкозникот на сообраќајна служба: Жагар 
Јосипа Јосип; 

мајорите на правна служба: Белопавловић Не-
нада Слободан, Ивановић Благоја Живорад; 

мајорите на геодетска служба: Бошковић Ђурђа 
Милан, Миливојевић Максима Драгиша, Васић Ж и -
војина Војислав, Вујадиновић Благоја Вујадин; 

санитетските мајори: Брзаковић Уроша Зоран, 
Јањуш Данила Бранко, Манојловић Витомира Бо-
рислав, Милићевић Душана Никола, Нађевић Пав-
ла Душан, Регељац Бранка Драгица, Санднер Ју-
лку са Славко, Стојановић Апостола Миодраг; 

артилериските мајори: Бу коња Будимира Ми-
ливоје, Лилић Сокола Мирослав, Митревски Ристе 
Стеван, Нововић Милоша Видосав, Војновић Илије 
Стево; 

пешадиските мајори: Буквић Јове Милош, Еро-
вић Драгутина Стојан, Франовић Ива Вуко, Гулич 
Франца Ладислав, Јанковић Јована Драган, Кнеже-
вић Видоја Војин, Копу новић Јосипа Антон, Коста-
диновић Добросава Тихомир, Љешевић Томе Ми-
лета, Мандић Николе Милан, Марић Драгољуба 
Драган, Милетић Трајка Радослав, Радичевић Васи-
лија Александар, Стожинић Блажа Мираш, Тасла-
ман Суље Фадил, Вицебан Мије Јосип, Вишњички 
Ранислава Милош, Вујчић Петра Димитрије; 

мајорот за врска: Ћупурдија Раде Бранко; 
техничките мајори: Димитровски Христе Ан-

гел, Лазаревић Андрије Марко, Мијовић Неше 
Данило, Сакал Лајоша Габор, Велдин Матије Алек-
сандар; 

мајорите на сообраќајна служба: Ђурђевић Че-
домира Злативоје, Јовановић Животе Милош, Ла-
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Претседател 
на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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општественото книговодство доби нов 
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