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БЕЛГРАД 

БРОЈ 24 ГОД. XXXI 

318. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 23/73) и согласноста 
на извршните совети на републиките и автономните 
покраини, постигната на седницата на Сојузниот 
извршен совет одржана на 7 мај 1975 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДА-
НОК НА ПРОМЕТ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување од-

носно укинување на стапките на основниот данок 
на промет на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. '34/72, 46/72, 3^/73, 34/73, 42/73, 49/73, 
57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 7/75 и 9/75) во 
член 1а, во став 1 точка 3 се менува и гласи: 

,,З) пиво - - - - - - - 51%". 

Член 2 
Во член 1ж по став 3 се додаваат два но-ви 

става, кои гласат: 
„Стапката од 12,5% од тар. број 1 на Тарифата, 

според која се плаќа основниот данок на промет на 
производите од тој тарифен број, се зголемува на 
стапка од 14%, освен на прометот на производите 
од ст. 1, 2 и 3 од овој член и од чл. 1 и 1д на оваа 
уредба. 

Одредбите на забелешката кон тар. број 1 на 
Тарифата се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член." 

Член 3 
Од денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба Службата на општественото книговодство 
ќе ја уплатува во Буџетот на федерацијата за 1975 
година во корист на формата на приходите 71 При-
донеси од републиките и од автономните покраини 
на соодветните потформи на приходите 711 до 718, 
со назначување дека се во прашање средства од 
основниот данок на промет на производи остварени 
според оваа уредба: 

1) сета разлика од основниот данок на промет 
на производи што, во смисла на член 2 од оваа 
уредба, ќе настане со зголемувањето на стапката 
на основниот данок на промет според тар. број 1 на 
Тарифата од 12,5% на 14%; 

2) 34% од остварениот основен данок на промет 
на производи според тар. број 4 на Тарифата. 

Службата на општественото книговодство е 
должна да води потребни евиденции за уплатува-
њето на износите од став 1 на овој член и на Со-
јузниот секретаријат за финансии и на надлежните 

републички и покраински органи' да им доставува 
месечни извештаи за уплатите извршени во смисла 
на овој член. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила с о денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 324 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузе.н извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

319. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71, 26/72), во 
врска со точка 5 од Одлуката за утврдување на гло-
балната девизна квота за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали за I по-
лугодие на 1975 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/74), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОС НА ДЕВИЗИ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУК-
ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА КОИ Е ПРОПИШАН 
УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 

КВОТА 

1. За потребите на организациите на здружениот 
труд определени во точка 5 од Одлуката за утврду-
вање на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони материи 
јали за I полугодие на 1975 година, се утврдува за 
првото полугодие на 1975 година износ од 100,000.000 
динари во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања, за увоз 
на суровини и други репродукциони материјали за 
кои е пропишан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота. 

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

Е. п. бр. 325 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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320. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО 1975 ГОДИНА ОПРЕДЕЛЕНИ 
СРЕДСТВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 

1. Средствата на глобалната девизна квота из-
двоени според Одлуката за утврдување и распредел-
ба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за 
лична потрошувачка во 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73, 45/73 и 54/73) за интервенции 
на пазарот, а утврдени со решенијата на сојузниот 
секретар за пазар и цени, што до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука не се искористени, мо-
жат да се користат во 1975 година. 

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

Е. п. бр. 326 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет . 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

321. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ИЗНОС НА ГЛО-
БАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД ЗА 1975 ГОДИНА 

1. На производствените организации на здруже-
ниот труд од точка 1 на Одлуката за условите'за 
доделување на посебниот износ на глобалната де-
визна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72) им 
се определува за првото полугодие на 1975 година 
посебен износ на глобалната девизна квота за увоз 
на суровини и други репродукциони материјали во 
девизи што се од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања, и тоа: 

1) за распределба во I квартал — од 55,000.000 
динари; 

2) за распределба во II квартал т - од 55,000.000 
динари. 

Ако средствата од став 1 на оваа точка бидат 
исцрпени пред истекот на одделен квартал, Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија ќе под-
несе до Сојузниот извршен совет извештај за тоа и 
предлог за доделување нови средства. 

2. Барањето за доделување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота заинтересираните про-
изводствени организации на здружениот труд го 
поднесуваат најдоцна до 25 мај 1975 година — за 
средствата утврдени за распределба во I квартал и. 
до 31 мај 1975 година — за средствата утврдени за 

-распределба во II квартал! 
3. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-

вија донесува решение за определување на посеб-
ниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 
на оваа одлука во рок од 15 дена од денот на исте-
кот на односниот квартал, придржувајќи се кон кри-

териумите од тон. 2, 3 и 5 на Одлуката за условите 
за доделување на посебниот износ на глобалната де-
визна квота. 

Л. На организациите на здружениот труд од точ-
ка 5 на Одлуката за условите за доделување на по-
себниот износ на глобалната девизна квота, им се 
определува посебниот износ на глобалната девизна 
квота независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука,. 

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

Е. п. бр. 327 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет. 

Претседател, 
F л. Биедиќ, с. р. 

322. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 
посебната такса на увезени стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот. извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ 

СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/74, 54/74, 9/75, 21/75 и 22/75) во 
точка 3 се додава ^ов став 2, кој гласи: 

„На зголемувањето на посебната такса од став 
1 на оваа точка во износ од 3% нема да се при-
менуваат одредбите од Одлуката за начинот на 
плаќањето на царина и други давачки при увозот 
на специфичната опрема за нови индустриски ка-
пацитети која не се произведува во земјата (»Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 35/73, 25/74 и 9/75)." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 329 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с, р. 

323. 

Врз основа на точка 2 од Одлуката за височи-
ната и начинот на утврдување на девизната квота 
по основ на откупени девизни дознаки на работни-
ците и иселениците („Службен лис;у на- СФРЈ", бр. 
69/72 и 18/75), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНАТА КВОТА НА 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 
ЗА 1975 ГОДИНА ОД ДЕВИЗНИТЕ ДОЗНАКИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОТКУПЕНИ 

ВО 1974 ГОДИНА 

1. На републиките и автономните покраини им 
се утврдува за 1975 година девизна квота во лро-
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тиввредиост од 1.057,800.000 динари во девизи што 
се од значење за одржување на ликвидноста во ,ме-
ѓународните плаќања, откупени по дознаките на 
работниците на привремена работа во странство и 
дознаките на иселениците во 1974 година. 

2. Износот од точка 1 на ова решение се распо-
редува на републиките и автономните покраини 
сразмерно на бројот на југословенските граѓани на 
работа во странство од одделна република, односно 
автономна покраина, утврден со пописот на насе-
лението од 1971 година, со тоа што на тој број му 
се додава бројот на југословенските работници што 
заминале на работа во странство по 31 март 1971 го-
дина, а се одзема бројот на работниците што се 
вратиле во Југославија по тој ден, а до 31 декември 

, 1974 година, и тоа на: 

Д и н а р и 
1) Социјалистичка Република Боснг 

и Херцеговка . 227,430.000 
2) Социјалистичка Република Маке-

донија 82,510.000 
3) Социјалистичка Република Слове-

нија 65,580.000 
4) Социјалистичка Република Србија 177,710.000 
5) Социјалистичка Република Хрватс-

ка - 345,900.000 
6) Социјалистичка Република Црна 

Гора 13,750.000 
7) Социјалистичка Автономна Пок-

раина Војводина ' 98,380.000 
8) Социјалистичка Автономна Пок-

раина Косово 46,540.000 

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

Е. п. бр. 328 
8 мај 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

325. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,L' EXJROPEO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието ,,L' Europeo", број 12 оц 20 
март 1975 година, што излегува на италијански ја-
зик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/208 
11 април 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

324. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „КАТОЛИЧКИ ГЛАС" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Католички глас", број 5 од 
30 јануари 1975 година, што излегува на словенечки 
јазик во Горица, Италија. 

Бр. 650-1-12/212 
И април 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар 

п за внатрешни работи, 
Драшко ЈуришиЌ,.с. р. 

326. 

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

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

MEINE ZEITTJNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", број 72 од 26 март 1975 година, што излегува 
на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Репуб-
лика Германија. 

Бр. 650-1-22/361 
23 април 1975 година 

Белград 
Заменик-сојузен 

секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

327. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за тех-
ничките нормативи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 55/69 и 13/73) и член 26 став 1 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ 
ЗА СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-

ГЕТСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ОД ПОЖАР 

Член 1 
Во Техничките прописи за специјална заштита 

на електроенергетските постројки од пожар (Дода-
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ток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66), што се 
составен дел на Правилникот за Техничките про-
писи за специјална заштита на електроенергетските 
постројки од пожар („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
16/66 и 58/72) по точка 2.216 се додава нова точка 
2.217, која гласи: 
„2.217 Трансформаторске станице смештене у 
посебним јамама ван зграда (зелене површине, сло-
бодан простор у Дворишту, између зграда или на 
тротоару и сл.), са уљним трансформаторон снаге 
до 630 kVA, не морсЈу имати јаму за уље. Евенту-
ално исцурело уље може се сакупљати у самом 
простору — јами за трансформатор или се може 
пуштати да понире у земљу." 

Член 2 
Овој правилник влегува в-о сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 15-560/1 
18 јануари 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

328. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА КОНТИНУИРАНИОТ ТРАНСПОРТ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Вибрациони транспортери и до-
давани, 
Основни карактеристики на коритата JUS M.D2.020 

Вибрациони цевести додавани и 
транспортери. Основни карактерис-
тики на цевестите корита - — — JUS M.D2.021 

Осцилирачки транспортери и до-
давани. 
Основни карактеристики на коритата JUS M.D2.030 

.Транспортери со лента. Оддале-
ченост на лентата.од пречката — — JUS M.D2.055 

Транспортери со лента. Тапани 
со внатрешен погон. Основни карак-
теристики - - - — — - — JUS M.D2.065 

Лесни транспортери со лента. 
Валјаци и тапа,ни. Главни мери — JUS M.D2.080 

Пневматски лизгалки. Основни 
карактеристики - — — - - - JUS M.D2.150 

Цевоводи за пневматски тран-
спорт - - - - - - - - JUS M.D2.151 

Членести транспортери. Главни 
мери - - - - - - - - JUS M.D2.200 

Полжавести транспортери. Ос-
новни карактеристики — — - — JUS M.D2.250 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1975 година. 

Бр. 03-8107/1 
16 декември 1974 годирга 

Белград 
Директор 

н а Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

329. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАЈНО-
ГОРЕЧКИ ПЕЧКИ ЗА ЦВРСТИ ГОРИВА 

1. Се донесува југословенскиот стандард: 
Трајногоречки печки за цврсти горива. 

Конструкција, услови на квалитетот 
и испитување - - - - - - JUS M.R4.020 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1975 година (освен точ. 5.7 и 5.8 што влегуваат 
во сила на 1 јануари 1977 година). 

Бр. 03-8109/1 
16 декември 1974 година. 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

330. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју -
гословенскиве стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

ПЛОЗИВИ И ДЕТОНИРАЧКИ ШТАПИНИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Метански амониумнмтратни пра-
нгии експлозиви со нитроглицерин. 
Метанвитезит-5 — - - - — - J tJS H.D1.034 

Детонирачки штапин — — - JUS H.D3.053 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова. 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1975 година. 
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4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Детонирачки штапин — — — JUS H.D3.05G 
донесен со Решението за југословенските Стандарди 
од областа на производството на пиротехнички ма-
теријали („Службен лист на СФРЈ",бр. 24/63). 

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова 
решение престанува да важи со денот на влегува-
њето во сила на стандардите од точка 3 на ова реше-
ние. 

Бр. 03-3067/1 
22 мај 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

331. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Текстилни подни покривки (те-
писи и подни покривачи). Класифи-
кација и технологија — — - JUS F.C2.201 

Теписи од машинска изработка. 
Општи услови за изработка и испо-
рака - - - - - - - - - JUS F.C2.203 

Теписи од машинска изработка, 
ткаени, тип букле. Услови на квали-
тетот - - - - - - - - JUS F.C2.211 

Теписи од машинска изработка, 
ткаени, тип велвет. Услови на квали-
тетот - - - - - - - - JUS F.C2.212 

Теписи од машинска изработка, 
ткаеии, тип твид и тип фризе. Услови 4 

на квалитетот - - - - - - JUS F.C2.213 
Теписи од машинска изработка, 

ткаени, тип двоен велветЛ Услови на 
квалитетот - - - - - - - JUS F.C2.214 

Теписи од машинска изработка, 
ткаени, тип тебрис. Услови на квали-
тетот - - - - - - - - JUS F.C2.215 

Теписи од машинска изработка, 
ткаеше, тип спул-аксминстер. Услови 
на квалитетот - - - - - - JUS F.C2.216 

Теписи од машинска изработка, 
ткаени, тип грипер-аксминистер. Ус-
лови на квалитетот — — — — — JUS F.C2.217 

Теписи од машинска изработка, 
плетени, тип рашел. Услови на ква-
литетот - - - - - " - - - JUS F.C2.221 , 

Теписи од машинска изработка, 
тип тафтинг, со иерасечени котелци. х 

Услови на квалитетот - - — - JUS F.C2.231 
Теписи од машинска изработка, 

тип тафтинг, со расечени котелци. 
Услови на квалитетот — — — ,— JUS F.C2.232 

Теписи од машинска изработка, 
тип тафтицг со комбинирани котелци. 
Услови на квалитетот — — — - JUS F.C2.233 

Текстилни подни покривки. Оп-
ределување на масата по единица на. 
површина - - - - - - - - JUS F.S2.025 

Теписи. Определување на вкупна-
та маса на флорот по единица на 
површина - - - - ч - - JUS F.S2.026 

Теписи. Определување на масата 
на флорот острижен од подлогата по 
единица на површина - - - - JUS F.S2.027 

Текстилни подни покривки Опре-
делување на дебелината - — - — JUS F.S2.028 

Теписи. Определување на дебели-
ната на флорот над подлогата - JUS F.S2.029 

Текстилни подни покривки. Опре-
делување на промената на дебелина-
та под динамичко оптоварување - - JUS F.S2.030 

Јазлувани теписи. Определување 
на должината на кракот на расечен 
котелец (височина на флорот) над по- . 
длогата - - - - - - - - JUS F.S2.031 

Теписи, со рака јазлувани. Опре-
делување на типот на јазлите - - JUS F.S2.032 

Теписи. Определување на бројот 
на расечените или нерасечените ко-
телци по единица на должина и по 
единица на површина - - - - JUS F.S2.033 

Теписи. Определување на густи-
ната на флорот над подлогата и 
односот помеѓу зафатнината на влак-
ната на, флорот над подлогата и 
вкупната зафатнина на флорот над 
подлогата - - - - - - -

Текстилни подни покривки. Опре-
делување на промената на димензиите 
поради дејство на вода и влага — -

Текстилни подни покривки, пра-
воаголни. Определување на димен-
зиите — — — — — — — — 

Текстилни подни покривки. Изби-
рање на мостри и сечење епр5^вети за 
физикални испитувања — — — — 

JUS F.S2.034 

JUS FS2.035 

JUS F.S2.036 

JUS F.S9.012 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

. 3. Југословенските стандарди од точка 1 на оса 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1975 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Теписи од машинска изработка. 
Општи услови за изработка и испо-
рака — - — — - - - -

' Анита, тепих од типот букле 1 ch, 
машинска изработка — — — — 

Рамона, тепих од типот букле 2 сћ, 
машинска изработка — 

Милан, тепих од типот харгарн 
велвет 1 ch, со сечени котелци, ма-
шинска изработка — — 

Бошко, тепих од типот харгарн 
велвет 2 ch, со сечени котелци, ма-
шинска изработка — — — — -

Вера, тепих од типот велвет 1 ch, 
со сечени котелци, машинска изра-
ботка — — — — — 

Нада, тепих од типот велвет 2 ch, 
со сечени котелци, машинска изра-
ботка — — — — — 

Мариника, тепих од типот велвет 
3 ch, со сечени котелци, машинска 
изработка — — — — — - -

Марина, тепих од типот велвет 
4 ch, со сечени котелци, машинска 
изработка — — — — — — — 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за теписи од машинска изработка („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 42/59); 

JUS F.C2.050 

JUS F.C2.2Q1 

- JUS F.C2.202 
рн 

- - JUS F.C2.203 

JUS F.C2.204 

— JUS F.C2.205 
ch, 
за-

- - JUS F.C2.206 

JUS F.C2.207 

JUS F.C2.208 
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Тепих тип букле 1 ch — 
Тепих тип букле 2 ch — 
Тепих тип твид 1 ch — 
Тепих тип твид 2 ch -
Тепих тип харгарн велвет 

сечени котелци од 4 mm — 
Тепих тип харгарн велвет 

сечени котелци од 6 mm — 
Тепих тип харгарн велвет 

сечени котелци од 6 mm — 
Тепих тип велвет 1 ch, со 

котелци од 4 mm — — — 
Тепих тип велвет 1 ch, со 

котелци од 6 mm — — — 
Тепих тип велвет 2 ch, со 

котелци од 4 mm — — — 

1 ch, со 

1 ch, со 

2 ch, со 

сечени 

сечени 

сечени 

JUS F.C2.213 
JUS F.C2.214 
JUS F.C2.215 
JUS F.C2.216 

JUS F.C2.217 

,JUS F.C2.218 

JUS F.C2.219 

JUS F.C2.220 

JUS F.C2.221 

JUS F.C2.222 

JUS F.C2.223 

JUS F.C2.224 

JUS F.C2.225 

JUS F.C2.226 
донесени со Решението за југословенските стан-" 
дарди од областа на текстилната индустрија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/65). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1975 
година. 

Бр. 10-851/1 
3 февруари 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с, р. 

Тепих тип велвет 2 ch, со сечени 

сечени 

сечени 

сечени 

котелци од 6 mm — — — 
Тепих тип велвет 3 ch, со 

котелци од 4 mm — — — 
Тепих тип велвет 3 ch, со 

котелци од 6 mm — — — 
Тепих тип велвет 4 ch, со 

котелци од 4 mm — — — 

332. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

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

- ОТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Огноотпорен материјал. Густи об-
ликувани огноотпорни производи: 

— Номенклатура на процесот на 
производството — — — — — — 

— Обликувани изолациони огно-
отпорни производи. Класификација — 

— Определување на насилна маса 
— Обликувани изолациони произ-

води. 
Определурање на трајни (дополни-
телни) промени на мери при загре-
вањето - - . - - - - - - JUS B.D8.320 

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

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

јули 1975 година, освен стандардот JUS B.D8.310 
што се применува од тој ден. 

Бр. 03-3069 
22 мај 1974 година 

Белград Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

ЗЗд« 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитето-т 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

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

ВИ РУДИ 
1. Се донесуваат следните југословенски стан-

дарди: 
Динков концентрат: 
— Земање и подготвување мостри JUS B.G3.100 
— Класификација и технички 

услови - - - - - - - - - JUS B.G3.101 
— Методи на хемиски испитува-

ња. 
Определување на цинк — — — — JUS B.G3.350 

— Методи на хемиски испитува-
ња. 
Определување на кадмиум —- — — JUS B.G8.352 

— Методи на хемиски испитува-
ња. 

Определување на железо — — JUS В.G8.353 
— Методи на хемиски испитува-

ња. 
Определување на влага — — — — JUS B.G8.354 

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

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1975 година. 

Бр. 03-8108/1 
16 декември 1974 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS B.D6.101 

JUS B.D6.210 
JUS B.D8.310 

33i-
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ со-

ветите на сојузите на синдикатите на републиките 
и покраините, републичките и покраинските сто-
пански комори, извршните совети на собранијата на 
републиките и покраините, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Стопанската комора на 
Југославија и Сојузниот извршен совет, склучуваат 

ОПШТЕСТ ВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ ЗА САМОУПРАВНО 
УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕ-
ТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И РАС-
ПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Учесниците на овој општествен договор (во 
натамошниот текст: учесниците) ги утврдуваат заед-
ничките основи за своето дејствување во поглед на 
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развојот и унапредувањето на самоуправното уреду-
вање на односите во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и распределбата на средствата за 
лични доходи, 

Целта на овој општествен договор е да се усо-
гласува на организиран начин самоуправното уреду-
вање на односите во стекнувањето и распоредување-
то на доходот и распределбата на средствата за лич-
ни доходи и со тоа да се придонесе за што ^ е д и н с -
твено применување на начелата' на распределба 
според трудот, резултатите на трудот и солидарнос-
та; за обезбедување социјална и материјална сигур-
ност на работниците, како и за остварување на за-
едничка развојна политика и единствен пазар. 

2, Учесниците се обврзуваат, во рамките на сво-
јот делокруг и својата одговорност, со своето цело-
купно дејствување: 

1) да создаваат поволни услови работниците, ос-
тварувајќи ја својата општествена функција, да 
одлучуваат за стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи, согласно со начелото на распределба според 
трудот и во согласност со меѓусебната одговорност 
и врз самоуправна основа со општествено утврдени 
основи и мерила за стекнување и распределба на 
доходот; 

2) да го поттикнуваат развојот и унапредување-
то на самоуправно спогодување за стекнување и 
распределба на доходот и на средствата за 'лични 
доходи; 

3) да влијаат во основните организации на здру-
жениот труд и во работните заедници да се усовр-
шуваат мерилата за работниот придонес, да се раз-
виваат стимулативни облици на распределба и да се 
отстрануваат и оневозможуваат појавите на општес-
твено неоправдани разлики во височината на лич-
ните доходи, што не произлегуваат од разликите во 
работниот придонес на работниците. 

3. Учесниците преземаат обврска, при утврдува-
њето на општествените планови на развојот, на еко-
номската и социјалната политика и, во врска со 
тоа, политиката на доходот и на личните доходи 
меѓусебно да ги усогласуваат ставовите за битните 
елементи на таа политика (односи во движењето на 
личните доходи и продуктивноста на трудот и др.), 
поаѓајќи од реално согледаните услови, можности 
и потреби и уважувајќи ги разликите во степенот 
на продуктивноста на трудот и општите услови на 
средината во која работат и живеат работниците. 

4. Учесниците" се обврзуваат да создаваат, со 
договори, планови, прописи, други мерки и акции, 
услови што ќе овозможат работните луѓе во основ-
ните организации на здружениот труд и во работ-
ните заедници од територија на повеќе републики 
и покраини, односно на цела Југославија меѓусебно 
да склучуваат самоуправни спогодби. 

Кога самоуправни спогодб-и склучуваат работни-
ци на основни организации на здружениот труд и 
на работни заедници од територии на повеќе репуб-
лики, односно покраини, републичките односно пок-
раинските и соодветните сојузни организации -на 
синдикатите непосредно ќе се вклучат во подготву-
ваното, склучувањето и спроведувањето на тие спо-
годби. 

Синдикатот ќе влијае при утврдувањето на ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, покрај 
другото, да се зема предвид општествената П Р О Д У К -
ТИВНОСТ на територијата на која живее и работи 
работникот. 

II 
5, Учесниците ќе преземаат мерки, односно ќе 

влијаат: 
1) да се создаваат услови работниците во здру-

жениот труд, во рамките на правата, обврските и 
одговорностите што произлегуваат од уставите, со 
самоуправно спогодување и општествено договара-
њ е да одлучуваат за развојната и инвестиционата 

политика, политиката на цените, надворешнотрговс-
киот и девизниот режим, кредитно-монетарната по-
литика, даноците, придонесите и за други услови за 
стекнување доход; 

2) издвојувањата од доходот на основните орга-
низации на здружениот труд и од личните доходи 
на работниците за задоволување на заедничките и 
општите општествени потреби да бидат во соглас-
ност со способноста на основните организации на 
здружениот труд да обезбедат задоволување на 
личните и заедничките потреби, потребите на про-
ширената репродукција; со долгорочните интереси 
на развојот на производствените сили на опште-
ството и со достигнатиот степен на продуктивноста 
на вкупниот општествен труд. ' 

6. Уважувајќи го фактот дека условите за стек-
нување доход влијаат врз големината на доходот, 

врз нивоата и односите на личните доходи, односно 
врз распоредувањето на доходот и распределбата 
на средствата за лични доходи, и дека распореду-
вањето на доходот ги определува и условите за 
стекнување доход, ќе се обезбедува поврзаност и 
меѓузависност на самоуправните спогодби за ра-
споредување на доходот и распределбата на личните 
доходи и самоуправните спогодби за здружување на 
трудот и средствата и плановите на развојот, 

7. Учесниците, во рамките на својот делокруг, 
ќе придонесуваат организациите на здр.ужениот 
труд постојано да ги подобруваат своите услови за 
стекнување доход со непрекинато подигање на про-
дуктивноста на трудот, со интензифихација на сто-
панисувањето, со рационално инвестирање, со из-
бор на оптимални производствени и деловни програ-
ми, со подобрување на технологијата и организи-
раноста и др., со цел да се зголемат, врз основа 
на тоа, реалните лични доходи и животниот ст-ан-
дард на работниците и да се проширува натаму ма-
теријалната основа на трудот. 

За таа цел е неопходно работниците во основ-
ните и други организации на здружениот труд со 
своите програми и планови за развој да го утвр-
дат доходот како планирана (програмиран) голе-
мина. При тоа е неопходно со самоуправни спо-
годби на ниво на гранка, групација дејност, репро-
д.укционен комплекс и интересна заедница да се 
обезбеди, како минимален услов, врз основа на 
вложувањата да се оствари доход нат малку во ви-
сочина со која се обезбедува материјална и соци-
јална сигурност на работниците и договорената рзн-
табилност на вложените средства. 

8 Особено е потребно со усовршување на сто-
панскиот систем, во согласност со Уставот на СФРЈ 
и со самоуправните спогодби за здружување, поме-

ѓ у основните организации на здружениот труд 
'(во рамките на работните организации, заедниците 
на основните организации на -здружениот труд, 
сложените организации и меѓусебно поврзаните 
организации во репродукционен комплекс) ца сс-
воспостават економски односи врз долгорочна основа 
и на тој начин да се обезбеди што ^рамноправна 
положба на работниците во здружениот труд, 
земајќи ги предвид и поранешните вложувања на 
организациите, односно нивниот минат труд. 

9. Во рамките на својот делокруг и одговорност, 
учесниците ќе влијаат: 

1) делот на доходот што е резултат од работа 
во исклучително поволни природни услови, исклу-
чителни погодности на пазарот или други погод-
ности во стекнувањето на доход, да се КОРИСТИ за 
развој на материјалната основа на здружениот 
труд; 

2) делот на доходот остварен по основ на проме-
ни на цените, царините, даноците и др., што е ис-
клучиво наменет за јакнење на репродукцијата 
способност на здружениот труд да се издвојува за 
проширување на материјалната основа на трудот. 

Учесниците ќе се ангажираат трајно врз изу-
чувања и пронаоѓање соодветни решенија за утвр-
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дување на овој дел од доходот и ќе преземат мерки 
да се донесат соодветни прописи до крајот на 1975 
година, во смисла на член 18 од Уставот на СФРЈ. 

10. Учесниците со својата активност ќе ги пот-
тикнуваат и развиваат иницијативите за здружу-
вање на трудот и средствата и ќе придонесуваат 

4 заеднички остварениот доход меѓу основните орга-
низации на здружениот труд да се распоредува 
сразмерно на нивниот придонес во остварувањето 
на тој доход, по основ на тековниот и минатиот 
труд, а според мерилата што се утврдени во само-
управните спогодби. 

11. Учесниците ќе дејствуваат и ќе придонесу-
ваат за создавање услови земјоделците да го здру-
жуваат СВОЈОТ труд и средства во земјоделски за-
други, со организациите на здружениот труд и дру-
ги облици на здружување на земјоделците, и врз 
таа основа да одлучуваат за заеднички остварениот 
доход и да учествуваат во неговата распределба, 
според СВОЈОТ придонес во неговото остварување, 
согласно со самоуправната спогодба. 

12. Учесниците ќе влијаат врз тоа работниците 
во областа на производството и прометот, низ са-
моуправни спогодби и други облици на меѓусебно 
поврзување, да воспостават рамноправни односи во 
остварувањето на доходот и на средствата за лични 
доходи, имајќи го предвид придонесот од овие ор-
ганизации на здружениот труд во остварувањето 
на доходот. 

13. Учесниците ќе дејствуваат постојано и ор-
ганизирано: 

1) работниците во организациите на здружениот 
труд од општествените дејности да стекнуваат до-
ход зависно од квалитетот и квантитетот на својот 
труд во остварувањето на плановите за работа и 
развој, утврдени врз самоуправни основи во само-
управните интересни и општествено-политички за-
едници, како и од нивниот придонес за порастот на 
општествената продуктивност на трудот, за разво-
јот на производствените сили на општеството и на 
социјалистичките самоуправни односи; 

2) во размената на трудот помеѓу работниците на 
организациите од општествените дејности и корис-
ниците на нивните услуги да се поаѓа од нивоата 
на личните доходи и на заедничката потрошувачка 
што се остваруваат во стопанството Eia подрачјето 
на интересната заедница, како и од начелото на 
солидарност, уважувајќи ги при тоа и 'разликите 
во условите за работа, резултатите на трудот, ква-
лификационата структура на работниците и др. 

III 
14. Учесниците со своето дејствување ќе созда-

ваат услови работниците да одлучуваат, врз основа 
на самоуправни спогодби, за целокупниот доход, од-
носно за доходот зголемен за износот на амортиза-
цијата над минималните стапки пропишани со за-
кон. Вака утврдениот доход ќе служи и за споре-
д.ување и ќе претставува еден од основите за оце-
нување на резултатот на работењето на организа-
цијата. 

15. Учесниците организирано: 
1) ќе дејствуваат работниците да ги усогласу-

ваат со самоуправни спогодби односите во распоре-
дувањето, на доходот на средства за лична и заед-
ничка потрошувачка, за проширување на матери-
јалната основа на трудот и за резерви; 

2) ќе работат врз усовршување на самоуправ-
ното спогодување заради обезбедување и развива-
ње на материјална и морална стимулација на ра-
ботниците да постигаат што подобри работни ефек-
ти, да ја обезбедат својата социјална и материјална 
сигурност и да ја јакнат репродуктивната способ-
ност на организациите на здружениот труд и на 
вкупниот општествен труд. 

16. Учесниците, а посебно синдикатите, ќе деј-
ствуваат квантитативните односи на распределбата 

на доходот и на средствата за лични доходи во са-
моуправните спогодби да се усогласуваат со насо-
ките и поетавките од резолуцијата за 'економската 
и социјалната политика, со тековните и среднороч-
ните планови на организациите, со општествените 
планови и со други фактори што влијаат врз еко-
номската положба на организацијата. 

17 Делот на доходот остварен во смисла на 
точка 9 од овој општествен договор се издвојува 
пред распоредување на доходот за проширување на 
материјалната основа на здружениот труд. 

18. Учесниците, а посебно синдикатот, како ини-
цијатор и учесник на самоуправните спогодби ќе 
влијае при распоредувањето на доходот да се поаѓа 
од начелата: 

1) основните организации на здружениот труд, 
што остваруваат поголем доход по работник од про-
секот во групација, гранка, дејност или во соодвет-
ни облици на здружување на трудот и на средствата 
да издвојуваат релативно повеќе средства за про-
ширување на материјалната основа на здружениот 
труд и за резерви отколку што се издвојува про-
сечно во групацијата, гранката, дејноста или во 
соодветниот облик на здружување на трудот и сред-
ства, но во нив работните луѓе да можат дѓ имаат 
поголеми лични доходи од просекот; 

2) основните организации на здружениот труд 
што остваруваат помал доход по работник од про-
секот, да можат да издвојуваат релативно помалку 
за проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд и за резерви од просекот, со тоа што и 
за лична и за заедничка потрошувачка да издвоју-
ваат помалку од просечните издвојувања во група-
цијата, гранката, дејноста или соодветниот облик на 
здружување на труд и средства; 

3) при применувањето на принципите од оваа 
точка работниците да ја утврдуваат квантитативна-
та меѓузависност на движењето на доходот по ра-
ботник, издвојувана средства за проширување на 
материјалната основа на здружениот труд и на 
средствата за лични доходи согласно со разликите 
во условите за работа и стекнување на доход (како 
што се техничката опременот на трудот, технолош-
ките услови," степенот на користењето на капаците-
тите и прдуктивноста на трудот, односите на цените 
итн.) што постојат во основните организации на 
здружениот труд, во групациите, гранките и обла-
стите да стопанството. 

19. Во рамките на своите права, обврски и одго-
ворности, учесниците ќе влијаат при распоредува-
њето на доходот да се обезбедува: 

1) постојано обновување, зголемување и унапре-
дување на материјалната основа на трудот на ор-
ганизацијата и на вкупниот општествен труд; 

2) оптимално издвојување на средства за ре-
зерви, со цел да се достигне и одржува деловна ста-
билност на организацијата на здружениот труд и 
материјална и социјална сигурност на работниците. 

20. Имајќи го предвид општествениот карактер 
на распределбата на доходот, како и тоа дека ра-
споредувањето на доходот и распределбата на сред-
ства за лични доходи влијае врз вкупните опште-
ствено-економски движења, особено врз материјал-
ната и општествената положба на работниците, уче-
сниците ќе обезбедуваат со своето дејствување ра-
ботниците, при утврдувањето на основите и 
мерилата за распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи,, да по-
аѓаат од сестраната анализа на условите за стекну-
вање ,доход, резултатите на работењето и односите 
во распределбата на доходот, при што тие односи 
и резултати треба да се споредуваат како во рамки-
те на основните, сложените, работните и други ор-
ганизации на здружениот труд и работните заедни-
ци, така и во групацијата, гранката и во органи-
зациите меѓусебно поврзани во репродукциониот 
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комплекс и на определена територија (општина, по-
краина, република и цела Југославија), 

21. При утврдувањето на основите и мерилата 
за распоредување на доходот е неопходно да се усо-
гласуваат личните доходи меѓу групации и дејно-
сти, поаѓајќи од начелото за еднаков труд да се 
остварува приближно ист личен доход и дека раз-
ликите во личните доходи на работниците на гру-
пации и дејности треба првенствено да произвлегу-
Баат од различните услови за работа, квалифи-
кационата структура и односите утврдени во програ-
мите за развој, а не од разликите во височината на 
доходот и акумулативноста, што се последица од 
^рамномерноста на техничко-технолошкиот раз-
вој на групацијата и дејноста. 

22. ^согласувајќи го самоуправното уредување 
на односите во распределбата на доходот и на^ лич-
ните доходи учесниците, а особено синдикатите, ќе 
влијаат: 

1) со примена на соодветни мерила за распре-
делба да се обезбеди нивото и порастот на личните 
доходи на работниците и на средствата за заеднич-
ка потрошувачка во основна организација на здру-
жениот труд, односно работна заедница да бидат 
во согласност со придонесот на работниците во ос-
тварувањето на доходот по основ на зголемув.ање на 
продуктивноста на трудот, рационално користење 
на средствата, поекономично работење и др.; 

2) средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка да се усогласуваат во соодветна мера 
со нивото и растежот на продуктивноста на вкуп-
ниот општествен труд; 

3) при утврдувањето и меѓусебното споредување 
на мерилата и односите во распоредувањето на до-
ходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи, покрај споредувањето на резултатите на тру-
дот, да се земаат предвид и разликите во квалифи-
кационата структура на работниците, нивото и 
структурата на техничката опременост на трудот, 
условите за работа и другите услови што се од 
значење за резултатите на работењето. 

IV 
23. Со постојано и организирано дејствување 

учесниците ќе обезбедуваат преку самоуправни 
спогодби да се воспоставуваат и усовр-шуваат основи-
те и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка, во согла-
сност со уставните начела на распределба според 
трудот и резултатите на трудот на работниците и 
солидарност на работните луѓе во здружениот труд. 

За таа цел учесниците преземаат обврска систе-
матски и организирано, заедно со основните орга-^ 
низации на здружениот труд и со работните заед-
ници, да. пронаоѓаат соодветни облиц,и на матери-
јална стимулација на работниците, да го поттикну-
ваат применувањето и развојот на тие облици, да ги 
следат и проучуваат резултатите на нивното деј-
ствување, ангажирајќи за тоа и соодветни стручни 
институции. 

24^)Обврска е на учесниците, а посебно на син-
дикатите, со своето дејствување да влијаат работ-
ниците, во рамките на подготовките за донесување 
на самоуправни спогодби, сестрано и објективно да 
ги согледуваат состојбата и потребите од измени во 
оваа област, да го оценат степенот на стимулативно-
ста на постојните облици на распределба, да ука-
жат на причините за евентуално незадоволителна -
состојба и да предлагаат облици, односно мерки со 
кои ќе се надмине ваквата состојба. 

25. Учесниците постојано -ќе го поттикнуваат 
воведувањето и усовршувањето на мерилата за ра-
ботниот придонес на работниците, Земајќи ги пред-
вид особено: квантитетот и квалитетот на изврше-
ната работа, видот и сложеноста на работата, струч-
носта и работното искуство што се потребни за 
вршење на . работите, одговорноста и условите за 
работа, а посебно заштедите во трошењето на су-

ровини, материјали и енергија, ефикасноста во ко-
ристењето на средствата за работа и работното вре-
ме, навременото извршување на работните задачи, 
креативноста и организаторството. 

Во самоуправните спогодби треба посебно да се 
разработат мерилата за стимулирање на твореч-
киот труд (рационализација, новаторство и сл.), во 
таа смисла што би се воспоставиле, применувале и 
постојано унапредувале основите и мерилата, со 
кои ќе се поттикнува творештвото. 

26. Учесниците ќе влијаат врз тоа работниците 
во основните организации на здружениот труд во 
областа на прометот да го усогласуваат нивото на 
личните доходи и на заедничката потрошувачка со 
работниците на основните организации на здруже-
ниот труд во областа на производството за кои вр-
шат услуги и со кои се наоѓаат во меѓузависен ре-
продукционен комплекс и да ги остваруваат врз 
основа на резултатите на трудот и меѓузависноста 
во остварувањето на доходот. 

Учесниците ќе придонесуваат со самоуправни 
спогодби за цела Југославија да се утврдат заед-
нички основи и критериуми за остварување на лич-
ните доходи и другите примања на работниците што 
работат во странство во организациите на здруже-
ниот труд и во претставништвата на Југославија. 

27. Учесниците ќе се залагаат: 
1) работниците на работните заедници на заед-

нички служби, уредувајќи ги меѓусебните права и 
обврски со самоуправна спогодба со работниците на 
организациите на здружениот труд за кои вршат 
работи од заеднички интерес, да ги усогласуваат 
средствата за лична и заедничка потрошувачка со 
височината и ^движењето на личните доходи и лич-
ните примања на работниците во организациите на 
здружениот труд за кои вршат работи; ,. 

2) работниците во другите работни заедници (во 
организации на деловно здружување, банки, заед-
ници на осигурување, стручни служби на интересни-
те заедници, стопански комори, органи на опште-
ствено-политичките заедници, општествено-поли-
тичките и други самоуправни организации и др.) со 
самоуправна спогодба, односно со договор со ко-
рисниците на своите услуги да ги усогласуваат 
средствата за лична и заедничка потрошувачка со 
височината и движењето на личните. доходи и на 
други лични примања во основните организации на 
здружениот труд во стопанството на територијата 
на општествено-политичката заедница, односно во 
основните организации на ,здружениот труд за кои 
работат. 

При тоа треба да се земат предвид и разликите 
во квалификационата структура на работниците, 
условите и резултатите на трудот. 

28. Учесниците се согласни дека правата на ра-
ботниците по основ на мрднатиот труд треба да се 
засноваат врз придонесот што го даваат тие за про-
ширување на материјалната основа на трудот и за 
стопанисување со општествени средства. Во согла-
сност со тоа, тие права треба да се остваруваат во 
рамките на остварениот доход како составен дел од 
распределбата на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка, врз . основа на мерилата 
според кои учеството на-работниците во распредел-
бата на тие средства во соодветна мера се дове-
дува во зависност од порастот на доходот по основ 
на резултатите што произвлегуваат од вложува-
њата и во годините кога опаѓа нивната работна спо-
собност, односно тековниот работен придонес. 

Учесниците ќе влијаат да се усогласуваат ме-
рилата и квантитативните одбоен во вреднувањето 
на минатиот труд, заради обезбедување што поедин-
ствен пристап кон остварувањето на ова уставно 
начело. 

Учесниците се согласни советите на сојузите на 
синдикатите на републиките и покраините, во со-
работка со Советот на Сојузот на синдикатите на 
Југославија; до крајот на 1975 година, да ги утвр-
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дар и меѓусебно усогласат заедничките критериуми 
за остварување на правата на работниците по ос-
нов на минатиот труд. 

29. Учесниците, посебно синдикатот, ќе се зала-
гаат за тоа во самоуправните спогодби и опште-
ствените договори да се утврди износот на најни-
скиот личен доход на работник за нормален рабо-
тен придонес и полно работно време и тој износ да 
се. зголемува во рамките на порастот на доходот 
на основната организација на здружениот труд, од-
носно на работната заедница и продуктивноста на 
вкупниот општествен труд. 

Учесниците, во рамките на својата надлежност, 
ќе обезбедат и потребни услови на работник во се-
кој случај, без оглед на доходот што го остварила 
основната организација на здружениот труд или 
работната заедница, да му се исплатува загаранти-
раноит личен доход, утврден со самоуправна спо-
годба, со општествен договор и со закон. 

30. Учесниците ќе се залагаат со колективни до-
говори и со прописи да се изедначи положбата на 
работниците вработени кај работни луѓе што само-
стојно вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓани со работниците во здруже-
ниот труд и постојано да се проширува и зацврсту-
ва нивната материјална и социјална сигурност. 

Синдикатот и коморите ќе обезбедат усогласу-
вање на личните доходи и на други лични прима-
ња на тие работници со височината на личните до-
ходи и други лични примања на работниците во 
соодветните организации на здружениот труд и на 
определени подрачја. 

31. Поаѓајќи од правата на работникот дц. оства-
рува личен доход според неговите резултати на тру-
дот и личниот придонес, учесниците се залагаат ра-
ботникот да го остварува износот на личен доход 
по сите основи и мерила утврдени со самоуправна 
спогодба, а кој. реално и евидентно претставува 
резултат на трудот и вистински придонес на работ-
никот за зголемување на доходот на организацијата 
на здружениот труд и на работната заедница. 

Учесниците се согласни, дека треба да се огра-
ничи височината на личните доходи на работниците, 
кога уште не се утврдени основите и објективните 
мерила за- мерење на резултатите на трудот и на 
работниот придонес на работниците. 

Неопходно е работниците да ги утврдат со само-
управна спогодба критериумите врз основа на кои 
височината на нивниот личен доход би се доведува-
ла ЕО зависност и од продуктивноста на вкупниот 
општествен труд. Личните доходи на работниците во 
одделни групации се зависни од движењето на нив-
ната продуктивност на трудот, како и од движењето 
на општествената продуктивност на трудот. Врз ос-
нова на движењето на општествената продуктивност 
на трудот во определени временски периоди ќе се 
врши усогласување на движењето на личните дохо-
ди на работниците вработени во оние групации во 
кои нивната продуктивност заостанува во однос на 
просекот на општествената продуктивност на тру-
дот. Во согласност со тоа на работниците во основ-
ните организации на здружениот труд им припаѓа 
личен доход што произлегува од тие движења и е 
врзан за конкретната работа во секоја одделна ос-
новна организација на здружениот труд. 

32. Учесниците се согласни советите на сојузите 
на синдикатите на републиките и покраините да ги 
утврдат во рок од три месеци и, во соработка со Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, ме-
ѓусебно да ги усогласат заедничките критериуми за 
личните примања на товар на материјалните трошо-
ци, за исплатите од средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка, и да се залагаат тие 
критериуми да се утврдат во самоуправните спо-
годби. 

V 
33. Поаѓајќи од тоа дека со самоуправното спо-

годување се поттикнува здружувањето на трудот и 

на средствата и усогласувањето на интересите и од-
носите во општествената репродукција во рамките 
на единствениот пазар, учесниците укажуваат на 
потребата да се склучуваат самоуправни спогодби 
за заедничките основи и мерила за стекнување и 
распоредување на доходот и распределба на средс-
твата за лични доходи помеѓу работниците на оние 
организации на здружениот труд што спогодбено ги 
утврдиле заедничките планови и програми за раз-
вој. Самоуправните спогодби треба да се склучуваат 
помеѓу работниците на основните организации на 
здружениот труд во работна и сложена организација, 
групација, гранка или дејност, репродукционен ком-
плекс, интересна заедница и општествено-политичка 
заедница. 

VI 
34. Учесниците се обврзуваат непосредно и со 

ангажирање на стручни и научни институции да 
воспостават и да го усовршуваат информациониот 
систем, со чија ,примена работниците на основните 
организации на здружениот труд, како и другите 

-заинтересирани органи и организации, ќе добиваат 
соодветни, точни, потполни и навремени информа-

ц и и потребни за одлучување и оценување на пос-
тигнатите резултати и за натамошен развој на сис-
темот и механизмот на самоуправно спогодување во 
областа на стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи. 

35. Учесниците со своето постојано и организи-
рано дејствување врз развојот и применување на 
информациониот систем ќе придонесуваат работните 
луѓе да бидат што поцелносно известувани за сите 
значајни фактори во врска со стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и распределбата на средс-
твата за лични доходи, со што ќе се обезбеди поце-
лосна примена на начелото на јавност во одлучува-
њето и можност работните луѓе што создаваат доход 
да одлучуваат за неговата распределба, во соглас-
ност со меѓусебната одговорност и со принципот на 
распределба според трудот. 

VII 
36. Заради единствено споредување на резулта-

тите на трудот на основните и други организации на 
здружениот труд, на гранки, групации, покраини, 
републики и на цела Југославија, учесниците се об-
врзуваат да ги утврдат, поаѓајќи од ставовите од 
овој договор, до крајот на 1975 година заедничките 
показатели за стекнувањ,е и распределба на доходот, 
на средствата за лични доходи и личните примања 
од заедничка потрошувачка и на товар на матери-
јалните трошоци, како и да се ангажираат да се из-
вршат во прописите за општествената пресметка из-
мени кои ќе обезбедат работниците да одлучуваат 
за стекнувањето и распределбата на доходот во ос-
новната организација на здружениот труд. 

37. Учесниците се обврзуваат до крајот на 1975 
година: 

1) да ја проучат и усовршат методологијата за 
искажување на условен работник и да ги утврдат 
единствените коефициенти со цел овој показател во 
системот на самоуправно спогодување да послужи 
за ќеѓугранско споредување; 

2) да ја проучат и утврдат единствената методо-
логија за искажување на општествената продуктив-
ност на трудот според која ќе се усогласува, анали-
зира и оценува движењето на личните доходи. 

VIII 
38. Учесниците ќе се заложат општествените до-

говори и самоуправните спогодби во областа на стек-
нувањето и распределбата на доходот и на личните 
доходи да се усогласат што побрзо со овој договор, 
а најдоцна до крајот на 31975 година. 

39. Измени и ,дополненија на овој општествен 
договор може да предложи секој негов учесник. 
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40. Овој општествен договор влегува во сила на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 
16 април 1975 година 

Белград 
За Советот на Соју« За Стопанската 
зот на синдикатите комора на Босна 
на Босна и Херце- и Херцеговина, 

говина, заменик-
претседател, -претседател, 

Р а и ф Раде 
Диздаревиќ, с. р. Тодови!«;, с. р. 

За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Црна Гора, 
претседател, 

Емин Добарџиќ, с. р. 
За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Хрватска, 
претседател, 

Милутин 
Балтиќ , с. р. 

За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Македонија , 
претседател, 

Џемаил 
Вејсели, с. р. 

За Стопанската 
комора на Црна 

Гора, 
претседател, 

Момчило 
Влаховиќ , с. р. 
За Стопанската 

комора на Хрват-
ска, 

претседател, 
Милан Рукавина 

Шаин, с. р. 
За Стопанск-ата 

комора на Маке-
донија, 

претседател, 

За Извршниот со-
вет на Собранието 
на Босна и Хер-

цеговина, 
републички секре-

тар за труд, 

Алија Авдиќ, с. р. 
За Извршниот со-
вет' на Собранието 

на Црна Гора, 
потпретседател, 

Миливое 
Стијовиќ, с. р. 

За Извршниот со-
вет на Собранието 

на Хрватска, 
претседател, 

Ј а к о в 
Сиротковиќ, с. р. 

За Извршниот со-
вет на Собранието 

на Македонија , 
претседател, 

За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

- на Словенија, 
ПОхМОШНИК-

-генерален секретар, 

Иво Миглич, с. р. 
За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Србија, 
претседател, 

Крста 
Аврамовиќ с. р. 

За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Косово, 
претседател, 

Стојан Косев, с. р. Благо ј Попов, с. р. 
За Стопанската 

комора на Слове-
нија , 

претседател на 
К о о р д и н а ц и о н и 

одбор за прашања 
за стекнување и 

распределба на 
доходот, 
Славко 

Михелич, с. р. 

За Стопанската 
комора на Србија, 

претседател, 
Петар 

Костиќ, с. р. 

За Стопанската 
комооа на Косово, 

претседател, 

Бахри Оручи, с. р. Авди Бакали , с. р. 

За Советот на Соју-
зот на синдикатите 

на Војводина, 
претседател, 

Марко 
Гуричин, с. р. 

За Стопанската 
комора на Војво-

дина, 
претседател, 

Јон СрЅован, с. р. 

За Извршниот со-
вет на Собранието 

на Словенија, 
републички секре-

тар за труд, 

Павле Гаитар, с. р. 
За Извршниот со-
вет на Собоанието 

на Србија, 
потпретседател, 

Бранислав 
Икониќ, с. р. 

За Изв и т н и о т со-
вет на Собранието 

на Косово, 
член на Извршни-
от совет на Косово, 

Вехби 
Хајридини, с. р. 

За Извршниот со-
вет на Собранието 

на Војводина, 
секретар на Се-
,кретаријатот за 

труд, 
Горѓе 

Цветковиќ, с. р. 

За Советот на Соју« За Стопанската 
зот на синдикатите 

на Југославија , -
претседател, 

Мика Шпиљак, с. р 

комооа на Југо« За Сојузниот извр-
славија , шен совет 

претседател, потпретседател, 
Л-п Берислав 

Илија Б а к и ќ , с. р. Шефер , С. р. 

335. 

Воз основа на чл. 124 и 279 став 2 од Уставот на 
СФРЈ и член 15 од Законот за извршување на 
Буџетот на федерацијата за 1975 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/74 и 22/75), Сојузниот извршен 
совет и Стопанската комора на Југославија склу-
чуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ЕКОНОМСКАТА ПРОПАГАНДА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Заради унапредување на југословенската еко-

номска пропаганда во странство (век натамошниот 

текст: економската пропаганда), во согласност со 
основните цели и насоки на политиката на развојот 
на земјата во 1975 година утврдени во Резолуцијата 
за основите на заедничката политика на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија во 
1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), 
Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на 
Југославија се согласни за таа намена за 1975 го-
дина од буџетот на федерацијата да се "обезбеди 
учество на федерацијата во износ од 105,000.000 дина-
ри и учество на Стопанската комора на Југославија 
утврдено со финансискиот план на Стопанската 
комора на Југославија за 1975 година во износ од 
12,650.000 динари. 

Покрај средствата од став 1 на овој член, за 
унапредување на економската пропаганда во 
1975 година ќе се користат и средства на заинтере-
сираните организации на здружениот труд за 
определените намени од член 2 на овој општествен 
договор. 

Средствата од став 1 на овој член, со кои во 
економската пропаганда учествува федерацијата, 
се обезбедуваат под услов средствата со кои во таа 
активност учествува Стопанската комора на Југо-
славија и средствата со кои учествуваат зинтере-
сираните организации на здружениот труд да изне-
суваат најмалку 20% од износот на средствата што 
ги обезбедува федерацијата. 

Средствата од ст. 1 и 2 на овој член се водат на 
посебна сметка кај Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија и кај Стопанската комора на 
Југославија. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој општествен 

договор се користат наменски, и та: 
1) за остварување на програмите за меѓународни 

саеми и изложби во странство; 
,2) за остварување на програмите за стопанска 

издавачко-информативна дејност во странство; 
3) за покритие на трошоците на претстав-

ништвата на Стопанската комора на Југославија 
во странство; 

4) за посебни активности на организациите на 
''здружениот труд и на други организации во областа 
на стопанството на одделни пазари/ 

Член 3 
Средствата од член 1 на овој општествен договор 

се користат врз основа на Поограмата за меѓународ-
ни саеми и изложби во странство во ,1975 година, 
Програмата за стопанска издавачко-инсђормативна 
дејност во странство во 1975 година, финансискиот 
план на трошоците на претставништвата на Стопанс-
ката комора на Југославија во странство, како и врз 
основа на писмени барања од заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд за намената од член 
2 точка 4 на овој општествен договор. 

Средствата од член 1 на овој општествен договор 
се обезбедуваат според утврдената динамика, што 
одговара на остварувањето на програмите, планот и 
барањата од став 1 на овој член. 

tz Член 4 
Програмите од член 3 на овој општествен договор 

ги утврдува Извршниот одбор на Сопанската комора 
на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Програмите од член 3 на овој општествен договор 
се негов составен дел. 

Член 5 
Вкупните обврски за користење на средствата 

од член 1 на овој општествен договор можат да се 
создаваат до износот на вкупно расположивите 
средства за намените од член 2 на овој општествен 
договор. 
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Стопанската комора на Југославија му подне-
сува на Сојузниот извршен совет годишен извештај 
за извршување на програмите и за потрошокот на 
средствата од член 3 на овој општествен договор. 

Член 6 
Овој општествен договор влегува во сила наред-

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

18 април 1975 година 
Белград 

За Сојузниот извршен 
совет, 

сојузен секретар за 
надворешна трговија, 

д-р Емил Лудвигер, с. р. 

336. 

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-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА ТЕР-

МОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците нa потрошувачите на 11 декември 1974 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за термоизолациони тули и 
малтер, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

1) термоизолациони тули П-1/Б-1 2,48 дин/парче 
2) термоизолациони тули П-2/Б-2 2,63 дин/парче 
3) термоизолациони тули П-З/Б-З 2,75 дин/парче 
4) термоизолациони тули П-4/Б-4 2,93 дин/парче 
5) термоизолациони малтер 1,95 дин/kg 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 407 од 25 април 1975 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден 
во Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Партизан" 
— Прилеп и „Прогрес" — Лазаревац. 
Претставници на купувачите потрошувачи: 
„Силика" - Гостивар, „Ѓуро Ѓаковиќ" - Сла-
вонски Брод, „Цер" - Чанак, ,,Магнохром" -
Кралево, „Шамот" — Аранѓеловац, Минел — 
Белград и „Борис Кадрии" - Кидричево. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на точка 3 став 1 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Ка-
бинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
НА 

За Стопанската комора 
на Југославија, 

претседател, 
Илија Вакиќ, с. р. 

За шеф на Кабинетот на Претседателот на Ре-
публиката, во ранг на сојузен секретар, се именува 
Александар Шокорац. 

Бр. 320 
28 април 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Ка-
бинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ ЦА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАДВОРЕШНОПО-

ЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

За советник на Претседателот на Републиката 
за надворешнополитички прашања, во ранг на за-
меник-сојузен секретар, се именува Анѓелко Бла-
жевиќ. 

Бр. 320 
28 април 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точка 8 став 2 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Ка-
бинетот на Претседателот на Републиката, стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ПЕЧАТ 

За советник на Претседателот на Републиката 
за печат, во ранг на заменик-сојузен секретар, се 
именува Блажо Мандиќ. 

Бр. 320 
28 април 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на точка 8 став 1 и точка 11 став 2 
од Одлуката за организацијата и работата на Ка-
бинетот на Претседателот на Републиката стр. пов. 
бр. 320 од 20 февруари 1975 година, Претседателот 
на Републиката донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
За шеф на Протоколот на Претседателот на 

Републиката, во ранг на заменик-сојузен секретар, 
се именува Мирослав-Мирко Милутиновиќ. 

Бр. 320 
28 април 1975 година 

Белград Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
За советник на генералниот секретар на Сојуз-

ниот извршен' совет се назначува Јоланда Матиса, 
помошник-секретар на Собранието на Социјалис-
тичка Автономна Покраина Војводина. 

Е. п. бр. 281 
16 април 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

За советник на претседателот на Сојузниот ко-
митет за туризам се назначува Алекса Вујовиќ, ди-
ректор на Хотелското претпријатие „Унија" во Бел-
град. 

Е. »п. бр. 282 
16 април 1975 година 

Белград 
Сојузен Извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за ор -
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРАБОТ-
КА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГА-

НИЗАЦИИ 
Се разрешува од функцијата член на Југосло-

; венската комисија за соработка со меѓународните 

здравствени организации д-р Светислав Зоњиќ, а за 
член на̂  таа комисија се назначува д-р Божидар Чо-
лаковиќ, член на Извршниот совет на САП Косово 
и покраински секретар за здравство, социјална по-
литика и труд. 

Е. п. бр. 283 
16 април 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните ,органи на управа-
та и на сојузните организации (Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИ-

ВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот 
на Сојузната управа за цивилна, воздушна пловидба 
инж. Миленко Благоевиќ, досегашен потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за стопанство на СР Ср-
бија, а за член на тој совет се назначува инж. 
Бранко Бухавац, потсекретар во Републичкиот се-
кретаријат за сообраќај на СР Србија. , 

2. Со денот на донесувањето на ова решение 
престанува да важи Решението за разрешување и 
назначување член на Советот на Сојузната управа 
за цивилна воздушна пловидба, Е. п. бр. 216 од 19 
март 1975 година. 

Е. п. бр. 284 
22 април 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на управа-
та и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИО-

ВРСКИ 

1. Се разрешува од функцијата член на Советот 
на Сојузната управа за радиоврски Воислав Миќо-
виќ, досегашен потсекретар во Републичкиот секре-
таријат за информации на СР Србија, а за член на 
тој совет се 'назначува Младен Голубовиќ, раково-
дител на Секторот за ПТТ врски во Републичкиот 
секретаријат за сообраќај на СР Србија. 

2. Со денот на донесувањето на ова решение 
престанува да важи Решението за разрешување и 
назначување член на Советот на Сојузната управа 
за радиоврски, Е. п. бр. 217 од 19 март 1975 година. 

Е. п. бр. 285 
22 април 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
У К А 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
тува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени зас-
луги во работата на развивањето на свеста на граѓа-
ните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Стојаковић Милана Урош; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

пешадиски потполковник Софренић Гај е Алек-
сандар; 

— за особени заслуги здобиени во борбите про-
тив непријателот во текот на Народноослободител-
ната борба и за придонес на организирањето и за-
цврстувањето на Вооружените сили на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

' пешадиски полковник Херман Јожета Виктор 
полковник на градежна служба Милић Богдана 

Радомир 
артилериски полковник Рапајић Петра Будимир 
полковник на АБХ одбрана Робић Рудолфа Јоже 
пешадиски полковник Унуковић Стевана Алек-

сандар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

морнаричкотехнички потполковник Бунгин Не-
над а Обрад 

интендантски потполковник Чакара Михај л а 
Славко 

технички потполковник Карановић Војина 
Драшко 

потполковник на правна 'служба Марковић Ву-
кадина Боривоје 

интендантски потполковник Михаиловић Мило-
вана Марко 

пешадиски потполковник Стојковић Зафира Да-
нило 

артилериски потполковник во резерва Томаше-
вић Петра Ђуро 

капетан на фрегата Вујић Глигора Јован 
каптан на фрегата Вукасовић Крсте Светислав 
технички капетан I класа Тешевић Мирка Павле 
воен службеник III класа на административна 

служба Петковић Борисава Милан 
воен службеник III класа на финансиска служба 

Софијанић Велисава Борислав 
воен службеник IV класа на административна 

служба Ч-ои Јанка Михови л; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности и за јакнење на 
морално-политичкото единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

пешадискки полковник Баричевић Ивана Иван 
пешадиски полковник Баштић Јове Душан 
пешадиски полковник Венедик Виктора Виктор 
артилериски полковник Благојевић Душана Љу-

бомир 
технички полковник Бобесић Фабијана Стјепан 
пешадиски полковник Бобић Анте Вјекослав 
ПОЛКОВНР1К на авијација Богдановић Василија 

Милорад 
пешадиски полковник Босанчић Душана Јово 
полковник за врска Чурлин Ивана Владо 
артилериски полковник Ђурковић Луке Љубо-

мир 
капетан на боен брод Глигоријевић Душана До-

бривоје 
пешадиски полковник Хлаић Фрање Владимир 
пешадиски полковник Иванишевић Мате Шпиро 
интендантски полковник Јоветић Радивој а Љу-

бомир 
пешадиски полковник Кавгић Богдана Милан 
пешадиски полковник Крпина Фране Марко 
пешадиски полковник Кузмановић Ђоке Стеван 
технички полковник Ласковић Милкана Мирко 
полковник на" авијација Мандарић Марка Јован 
пешадиски полковник Маричић Марка Рајко 
полковник на финансиска служба Мартиновски 

Димитра Александар 
полоквник на авијација Миленковић Влади-

н а в а Предраг 
инженерски полковник Моретти Јосипа Јосип 
полковник на оклопни единици Новаковић Ми-

лана Душан 
полковник на АБХ одбрана Новосел Стевана 

Ђорђе 
пешадиски полковник Ожеговић Душана Ж и -

војин 
артилериски полковник Полић Вице Думе 
артилериски полковник Родић Милана Никола 
полковник за врска Секулић Илије Александар 
артилериски полковник Смољеновић Обрада Ду-

шан 
интендантски полковник Шафранић Вјекослава 

Драгутин 
пешадиски полковник Шпањевић Милуна Ву-

кајло 
пешадиски полковник Томић Душана Ђорђе 
полковник на авијација Тошић Милана Боривоје 
полковник за врска Узелац Раде Гојко 
пешадиски полковник Вајс Штефана Борис 
пешадиски полковник Вишекруна Јована Мирко 
технички ,полковник Вујановић Љубана Мићо 
пешадиски полковник Вујасиновић Петра Жарко 
инженериски полковник Вукосав Милосава Ди-

митрије 
полковник на авијација Вукотић. Жарка Радивој 
полковник на авијација Зупанчић Ивана Јанез-, 

-Душан 
технички полковник Жуљевић Николе Петар 
пешадиски потполковник Адамовић Николе Ми-

ћо 
пешадиски потполковник Арсенић Стеве Стојан 
пешадиски потполковник Барац Мате Мартин 
потполковник на сообраќајна служба Бенчић 

Антула Милан 
пешадиски потполковник Бјеловучић Балде Еди 
потполковник на административна служба Чанак 

Јована Стеван 
инженериски потполковник Ћоровић Видака 

Мило 
пешадиски потполковник Ћургуз Пере Душан 
пешадиски потполковник Џанковић Абдурахман 

Шаћир 
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пешадиски потполковник Филиповски Голуба 
Петар 

потполковник на оклопни единици Франчески 
Јосипа Радослав 

пешадиски потполковник Имамовић Мехе Муха-
мед 

потполковник на оклопни единици Јеличић Миле 
Бранко 

потполковник на административна служба Јури-
шић Николе Иван 

технички потполковник Кандић Нике Стеван 
пешадиски потполковник Кобал Франца Доми-

ник 
пешадиски потполковник Ковачевић Стеве Ми-

ливоје 
технички потполковник Коврлија Милана Ђуро 
пешадиски потполковник Маџаревић Петра 

Срета 
пешадиски потполковник Милисав Луке Милош 
потполковник на сообраќајна служба Миошић 

Шимуна Чедо 
санитетски потполковник Нађевић Павла Душко 
инженериски потполковник Недовиќ Голуба Ра-

дисав 
пешадиски потполковник Огризовић Константи-

на Милан 
потполковник на оклопни единици Оровић Бо-

гића Радован 
пешадиски потполковник Палчић Фране Јуре 
пешадиски потполковник Павић Тодора Радослав 
пешадиски потполковник Периша Ловре Антон 
инженериски потполковник Поповић Симе Ра-

домир 
пешадиски потполковник Радић Илије Драго 
пешадиски потполковник Симић Петра Недељко 
технички потполковник Сомрак Јожефа Иван 
потполковник за врска Тиодоровић Миливоја 

Марко 
потполков-ник на правна служба Вићентић Ду-

шана Момчило 
пешадиски потполковник' Видаковић Винка Јо-

сип 
' потполковник за врска Вранић Саве Душан 
артилериски потполковник Вуканић Милоша 

Вукашин 
: потполковник на АБХ одбрана Зарић Лазара 

Лука 
пешадиски мајор Алексић Паје Љубомир 
пешадиски мајор Лабус Јове Лазо 
пешадиски мајор Малеш Станка Милорад 
пешадиски мајор Обрадовић Миле Јован 
пешадиски мајор Секулић Рафаила Драган 
пешадиски мајор Секулић Павле Милан 
пешадиски мајор By кае Петра Милић 
пешадиски мајор Вукман Стојана Велимир 
пешадиски капетан I класа Арсениј евић Љубо-

мира Живорад 
пешадиски капетан I класа- Мушић Вехбе Рахмо 
заставник I класа на административна служба 

Арсић Милована Верољуб 
воен службеник IV класа на административна 

служба Раденовић Благоја Миленко; 
I 

— за особени успеси во раководеното со едини-
ците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и за заслуги за нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независнота на нашата земја 
СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 

ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Аџић Николе Драгомир 
полковник за врска Агбаба Томе Јово 
полковник на геодетска служба Арсић Игњата 

Лазар 
санитетски полковник Азањац Драгољуба Ра-

дојко 

полковник на административна служба Бикић 
Петра Милован 

. полковник на правна служба Богавац Милосава 
Душан 

капетан на боен брод Богдановић Василија Ра-
домир 

полковник на финансиска служба Божић Јована 
Радивој е 

полковник на геодетска служба Брдарски Јова-
на Васил 

пешадиски полковник Бркић Јована Љубомир 
пешадиски полковник Дизел Франца Драго 
полковник за врска Цветковић Благоја Тихомир 
капетан на боен брод Ћирић Александра Синиша 
пешадиски полковник Данчић Дмитра Велимир 
инженериски полковник Деспот Душана Свето-

зар 
пешадиски полковник Дрљача Васе Триво 
полковник за врска Гарача Милана Никола 
артилериски полковник Голобић Ивана Иван 
пешадиски полковник Грба Јове Милан 
полковник за врска Грубић Станка Мане 
пешадиски полковник Грујић Николе Милан 
пешадиски полковник Ибрахимпашић Мустафе 

Менсур 
полковник за врска Илић Лазара Стеван 
артилериски полковник Јаворек Антула Миро-

слав 
полковник на градежна слул^ба Карафилоски 

Ђорђи Љубен 
пешадиски полковник Караванић Ивана Јосип 
пешадиски полковник Кечан Драгутина Ђурађ 
пешадиски полковник Кнежевић Митра Пане 
технички полковник Кончар Јована Митар 
капетан на боен брод Костић Рака Милосав 
пешадиски полковник Крвавац Ратка Милован 
санитетски полковник Ледић Ивана Станко 
пешадиски полковник Ловрић Петра Мићо 
технички полковник Лулиќ Антона Јосип 
пешадиски полковник Мали Јована Божидар 
пешадиски полковник Мартиновић Јована Ђорђе 
полковник на сообраќајна служба Матијевић 

Филипа Крсто 
пешадиски полковник Миловић Паје Мирко 
санитетски полковник Митић Станка Александар 
артилериски "полковник Миртич Франца Мирко 
капетан на боен брод Мојаш Антуна Петар 
технички полковник Момчиловић Александра 

Момчило 
полковник на оклопни единици Напотник Ивана 

Франц 
пешадиски полковник Недић Павла Јован 
инженерски полковник Парун Николе Славомир 
технички полковник Педало Лазе Петар 
технички полковник Прашо Тахира Рамиз 
артилериски полковник Радоњић Мила Мићо 
пешадиски полковник Реговић Марка Никола 
пешадиски полковник Ристовски Кирила Томо 
санитетски полковник Савичевић Уроша Мило-

рад 
капетан на боен брод Сегулин Мариа Марио 
пешадиски полковник Симић Вује Милан 
технички полковник Сладаковић Илије Симо 
технички полковник Срнић Војислава Миленко 
артилериски полковник Стаменић Милана Алек-

сандар 
полковник на финансиска служба Стојил Раде 

Љубомир 
пешадиски полковник Стрика Вицин Славко 

полковник на теодетска служба Суда Казимира 
Стјепан 

пешадиски полковник Шашић Андриј е Божо 
пешадиски полковник Шпановић Милана Бла-

гоје 
морнаричкотехнички полковник Штерцај Антена 

Антон 
полковник на финансиска служба Шулигој 

Франца Цирил 
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полковник на авијација, Теодоровић Димитрија 
Зоран 

воздухопловнотехнички полковник Тешић Вла-
димира Миодраг 

пешадиски полковник Томић Илије Никола 
пешадиски полковник Трбовић Раде Марко 
полковник на административна служба Трошел. 

Мате Томислав -
полковник на градежна служба Вандот Рудолфа 

Бојан 
пешадиски полковник Вејновић Јована Глишо 
технички полковник Вучуровић Саве Обрад 
полковник за врска Вуксан Милана Ђорђе 
пешадиски полковник Уршулски Марјана Вла-

дисав 
пешадиски полковник Зарубица Радојице Радо-

ван 
капетан на боен брод Зимић Ивана Петар 
полковник за врска Жељковић Ивана Јосип 
пешадиски потполковник Абаџић Марка Саво 
потполковник за врска Бандић Илије Светозар 
интендантски потполковник Басарич Луке Ђуро 
пешадиски потполковник Богуновић Јове Младен 
потполковник на финансиска служба Брусић 

Ђуре Јосип 
потполковник на финансиска служба Церић 

Азиса Леко 
технички потполковник Димитријевић Душана 

Драгослав 
пешадиски потполковник Добричанин Стојана 

Мирко 
санитетски потполковник Ђуровић Новака Бо-

силка 
пешадиски потполковник Глишовић Миливоја 

Драгољуб 
\ потполковник на сообраќајна служба Грубиша 
Стеве Раде 

потполковник на финансиска служба Гвардиол 
Шиме Желимир 

инженериски потполковник Касумачић Омера 
Ибрахим 

артилериски потполковник Косановић Стевана 
Младен 

морнаричкотехнички потполковник Кухта Јосипа 
Бранко 

интендантски потполковник Латиновић Ђурђа 
Светко 

потполковник на финансиска служба Маџгаљ 
Ђоке Милан 

потполковник на оклопни единици Маљковић 
Ђуре Ђоко 

пешадиски потполковник Манчић Драгомира 
Новица 

потполковник за врска Маравић Боже Петар 
технички потполковник Марчетић Стевана Ни-

кола 
пешадиски потполковник Марјановић Марка Пе-

тар 
потполковник на правна служба Марковић Доб-

росава Бранислав 
пешадиски потполковник Машановић Јована 

Драго 
санитетски потполковник Мицковић Лазара 

Миодраг 
пешадиски потполковник Милановић Николе 

Свето 
артилериски потполковник Миљевић Благоте 

Рајко 
потполковник на административна служба Ми-

шиќ Јанча Бора 
артилериски потполковник Наумчевски Тоше 

Благоја . 
технички потполковник Недељковић Божидара 

Живојин 
потполковник за врска Нејасмић Јерка Јосип 
санитетски потполковник Остојић Стојана Бог-

данка 

пешадиски потполковник Павловић Рада "Буро 
потполковник на оклопни единици Пејаковић 

Ива Војне лав 
пешадиски потполковник Петровић Стевана Ти-

хомир 
санитетски потполковник Поповић Богдана Ра-

домир 
потполковник на правна служба Радовановић 

Сретена Томислав 
технички потполковник Раковац Антона Антон 
пешадиски потполковник Савић Вукадина Саво 
потполковник на административна служба Савић 

Ненада Велисав 
пешадиски потполковник Стибиљ Јожета Бого-

мир 
технички потполковник Шуње Хасана Хасан 
потполковник на оклопни единици Тиодоровић 

Мила Василије 
потполковник на финансиска служба Тодоровић 

Настаса Драган 
артилериски потполковник Трошт Фридерика 

Славко 
потполковник на административна служба Ук-

шановић Боже Јован 
инженериски потполковник Утјешеновић Стоја-

на Душан 
потполковник на оклопни единици Узелац Ми-

лана Ђуро 
ветеринарен потполковник Вершић Вица Тарци-

зије 
потполковник на административна служба Вла-

овић1 Митра Новица 
потполковник на АБХ одбрана Војновић Раде 

Богдан 
пешадиски потполковник Бојновић Марка Душан 
артилериски потполковник Змаић Андриј е Мато 
технички мајор Поповић Петра Радомир; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

технички полковник Херцег Ибришима Кемал 
интендантски полковник Матић Милорада Бори-

слав 
технички полковник Плећаш Душана Богдан 
санитетски полковник Стаменовић Алексе Бори-

воје 
технички полковник Влаховић Јосипа Елза 
потполковник на административна служба Ај-

дуковић Душана Дане 
санитетски потполковник Аксић Спасија Радо-

слав 
артилериски потполковник Андрић Душана Ми-

лорад 
, потполковник на геодетска служба Анђелић Јан-

ка Миладин 
инженериски потполковник Анђелић Владе Ми-

ленко 
' артилериски потполковник Анђелић Божидара 

Радивој е 
потполковник за врска Арсеновић Николе Ђорђе 
пешадиски потполковник Арсић Милана Мил-

лорад 
потполковник на оклопни единици Бауер Хер-

ман а Колман 
потполковник на АБХ одбрана Бојић Драгољуба 

Миливоје 
санитетски потполковник Бошковић Драгољуба 

Богдан 
санитетски потполковник Бошковић Мићуна 

Драгиша 
потполковник на оклопни единици Братић Ђор-

ђа Младен 
морнаричкотехнички потполковник Бугарски 

Миливоја Витомир 
санитетски потполковник Цветановић Ђорђа 

Драгомир 
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инженериски потполковник Чичковић Јовице 
Саво 

артилериски потполковник Драгојловић Мило-
рада Првослав 

технички потполковник Ђурасовић Јове Свето-
зар 

потполковник на финансиска служба Гајић Бо-
жидара Илија 

потполковник на градежна служба Грбић Триве 
Никола 

капетан на фрегата Исаић Душана Владимир 
санитетски потполковник Јанковић Вукаја Дра-

гомир 
санитетски потполковник Јокић Вукоте Борислав 
капетан на фрегата Јовановић Данил а Милија 
санитетски потполковник Јовановић Станимира 

Милун 
инженериски потполковник Кадијевић Милоша 

Љубомир 
санитетски потполковник Каменица Милутина 

Синиша 
технички потполковник Кнежевић Јове Јовица 
потполковник за врска Кос Франца Петер 
потполковник на финансиска служба Костић 

Савете Живојин 
технички потполковник Марјановић Животе 

Миодраг 
капетан на фрегата Мартиновић Николе Мило-

ван . 
технички потполковник Мићуновић Саве Ми-

хајло 
пешадиски потполковник Мухаџири Даута Али 
санитетски потполковник Навратил Мирослава 

Зденко 
потполковник на административна служба Ник-

тин Тимотија Борисав 
потполковник за врска Николић Милана Војис-

лав 
потполковник на градежна служба Оцтењак Јо-

сипа Драгутин 
ветеринарен потполковник Поломик Јосипа 

Фрањо 
потполковник на градежна служба Радић Николе 

Данило 
потполковник на финансиска служба Радиновић 

Николе Стеван 
пешадиски потполковник Реметић Цветка Ристо 
потполковник на административна служба Рогић 

Анте Иван 
санитетски потполковник Розић Петра Владимир 
потполковник на правна служба Сикимић Мирка 

Борислав 
санитетски потполковник Спаић Милана Ранко 
пешадиски потполковник Станић Павла Бошко 
потполковник за врска Стебих Карла Мирко 
потполковник на градежна служба Сташић Љу-

бомира Томислав 
потполковник на градежна служба Стојановић 

Ђорђа Милорад 
технички потполковник Стојиљковић Илије Ми-

лован 
технички потполковник Стокић Илије Урош 
пешадиски потполковник Штуловић Милуна 

Петар 
потполковник на административна служба То-

доровић Вукашина Милутин 
санитетски потполковник Тодосијевић Љубинка 

Милић 
санитетски потполковник Томашевић Милинка 

Милован 
технички потполковник Угреновић Симе Драган 
капетан на фрегата Угричић Живка 'Милорад 
артилериски потполковник Узелац Миле Душан 
артилериски потполковник Варат Милана Не-

делко 
технички потполковник Војводић Ивана Влахо 
морнаричкотехнички потполковник Заклан Јо-

вана Милош 

пешадиски потполковник Зец Љубомира Алек-
сандар 

технички потполковник Зупанц Александра 
Штефан 

технички потполковник Жагар Ивана Виктор . 
технички мајор Антонијевић Димитрија Драган 
инженериски мајор Арадски Душана Војислав 
пешадиски мајор Бауцал Петра Димитрије 
Majop на АБХ одбрана Богдановић Првослава 

Стеван 
пешадиски мајор Церовић Радивој а Јован 
пешадиски мајор Чађо Душана Бранко 
пешадиски Majop Ченић Лазара Милорад 
технички мајор Чук Ивана Франц 
мајор на геодетска служба Денда Гаје Недељко 
интендантски мајор Денић Животе Златомир 
технички мајор Димитријевић Димитрија Илија 
интендантски мајор Драшковић Благоја Љубиша 
артилериски Majop Џигурски Димитрија Ђорђе 
мајор на АБХ одбрана Гардашевић Петра Саво 
мајор на административна служба Голоб Штефа-

на Леополд 
технички мајор Гвозденовић Јована Радивој е 
инженериски мајор Илић Божидара Велимир 
мајор на градежна служба Ивановић Љубомира 

Томислав 
мајор на геодетска служба Ивановић Војислава 

Здравко 
пешадиски мајор Јаневски Николе Благоја 
пешадиски мајор Јанковић Милојка Душан 
мајор на правна служба Јефтенић Лазе Павле 
мајор на геодетска служба Јегдић Алексе Трифко 
технички мајор Јевтић Станимира Радомир 
пешадиски мајор Јовановић Чедомира Велибор 
технички мајор Јовановић Милана Зоран 
пешадиски мајор Јурцан Блажа Ђино 
артилериски мајор Каракаш Томе Иван 
технички мајор Кеча Илије Петар 
интендантски мајор Кесић Стеве Славко 
пешадиски мајор Костић Јована Павић 
технички мајор Костовски Косте Благоје 
морнаричкотехнички мајор Ковачевић Стојадина 

Милован 
мајор на сообраќајна служба Ковачевић Стевана 

Новак 
интендантски мајор Крстић Бранка Јован 
санитетски мајор Лазић Александра Драгиша 
санитетски мајор Лазић Сретена Раднисав 
технички мајор Мандић Милина Александар 
артилериски мајор Мандић Душана Радослав 
мајор на геодетска служба Маринчек Павла 

Јожеф 
санитетски мајор Маринковић Милана Митар 
капетан на корвета Михаљев Божидара Петар 
технички мајор Милановић Стојана Љубиша 
технички мајор Милић Владимира Душан 
артилериски мајор Милинић Симе Бранко 
мајор на правна служба Миљевић Лазара Мом-

чило 
артилериски мајор Миљковић Светолика Жарко 
инженериски Majop Миркозић Владимира Радош 
санитетски мајор Младеновић Доде Петар 
мајор на АБХ одбрана Наневски Дмитра Михаил 
санитетски мајор Николајевић Владимира Алек-

сандар 
санитетски мајор Николић Зарије Драгољуб 

артилериски мајор Њаради Владимира Евге-
ниј е 

технички мајор Палигорић Лазара Анастас 
санитетски мајор Пантовић Драгића Радомир 
инженериски мајор Павичић Петра Дане 
мајор на административна служба Павловић Бо-

жидара Радомир 
воздухопловнотехнички мајор Печенковић Срећ-

ка Милош 
санитетски мајор Пешић Жарка Миодраг 
технички мајор Петровић Миодрага Драгољуб 
пешадиски мајор Пезељ Ивана Нико 
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артилериски мајор Поповић Стевана Војислав 
капетан на корвета Поповић Пеке Вукота 
мајор на геодетска служба Прелевић Живка 

Јован 
технички мајор Радоичић Милана Љубан 
технички мајор Радумило Дмитра Стојимир 

,мајор на геодетска служба Рајиќ Николе Миодраг 
инженериски мајор Рајковић Светозара Рајко 
Majop на сообраќајна служба Ракић Љубомира 

Звонимир 
мајор на геодетска служба Ранчић Светозара 

Стеван 
санитетски мајор Ранђеловић Радоја Светислав 
мајор на геодетска служба Ристић Обрена Божо 
интендантски мајор Ристић Милорада Сава 
технички мајор Савчић Милоша Радован 
технички мајор Савић Богића Никола 
Majop на авијација Станишић Светозара Дамјан 
мајор на финансиска служба Станковић Руси-

ма Радојко 
морнаричкотехнички мајор Стојановић Јована 

Ранко 
интендатски мајор Шегвић Шпире Анте 
капетан на корвета Шевић Љубомира Петар 
мајор за врска Шубевски Бошка Славе 
пешадиски мајор Танасијевић Ранка Витомир 
артилериски мајор Тимотић Велимира Милорад 
пешадиски мајор Томић Аврама Душан 
технички мајор Томић Прошпера Тонко 
технички мајор Тртица Николе Милорад 
технички мајор Васовић Радише Петар 
артилериски мајор Величковић Младена Анто-

није 
. технички мајор Вељковић Методија Душан 

технички мајор Вељовић Миханла Миодраг 
мајор на финансиска служба Видојевић Благоја 

Божидар 
артилериски мајор Випотник Матеја Леополд 
санитетски мајор Вујичић Радише Милован 
мајор на финансиска служба Вујовић Крсте Ми-

лован 
технички мајор Вулекић Батрића Милован 
мајор на сообраќајна служба Здјеларић Милана 

Војислав 
мајор на АБХ одбрана Зец Бранка Ненад 
инженериски капетан I класа Ајетовић Емина 

Сулејман 
пешадиски капетан I класа Алексић Лазара Љу-

биша 
технички капетан I класа Анђић Јове Драшко 
пешадиски капетан I класа Бабић Живка Бо-

жидар 
технички капетан I класа Баскић Анђелка Ђорђе 
артилериски капетан I класа Беговић Марка 

Недељко 
пешадиски капетан I класа Бољевић Милије 

Томислав 
санитетски капетан I класа Бошковић Лазара 

Јован 
технички капетан I класа Церовић Ћанка Шеф-

ки ја 
санитетски капетан I класа Цесарец Милана 

Фрањо 
пешадиски капетан I класа Цвејић Боривоја То-

мислав 
технички капетан I класа Цвек Антона Карло 

- поручник на боен брод Цветковић Стратимира 
Цветко 

капетан I класа на правна служба Данковић 
СлавИше Љубинко 

пешадиски капетан I класа Денчић Гојка Никола 
пешадиски капетан I класа Димић Милуна Ми-

лош 
капетан I класа на техничка служба Димитри-

јевић Петра Сретен 

капетан I класа на геодетска служба Димитров 
Цветка Ангел 

пешадиски капетан I класа Димитровски Бориса 
Александар 

технички капетан I класа Драгојевић Мила 
Гојко 

капетан I класа на административна служба 
Ђилас Миће Никола 

капетан I класа на геодетска служба Ђуркић 
Владислава Љубомир , 

интендантски капетан I класа Ђурић Ђорђа 
Марко 

капетан I класа на градежна служба Фазлић , 
Авде Решад 

пешадиски капетан I класа Грубљешић Милоша 
Милан 

интендантски капетан I класа Ибрахимпашић 
Ибрахима Нурудин 

капетан I класа на АБХ одбрана Илић Милорада 
Александар 

капетан I класа на геодетска служба Ивковић 
Милисава Стојадин 

интендантски капетан I класа Јакшић Дане Ђу-
рађ 

капетан I класа на правна служба Јанковић Све-
тозара Јован 

пешадиски капетан I класа Јанковић Слободана 
-Мирослав 

пешадиски капетан I класа Јанковић Зарије 
Радојко 

технички капетан I класа Јањић Воје Момчило 
капетан I класа за врска Косовић Николе Радо- „ 

ван 
интендантски капетан I класа Кусић Раде Иван 
капетан I класа на административна служба 

Лајзер Миодрага Душан 
интендантски капетан I класа Лале Душана Томо 
капетан I класа на административна служба Ла-

заревић Вуко ја Добросав 
капетан I класа на геодетска служба Лазаревић 

Владете Предраг 
капетан I класа на финансиска служба Марчец 

Људевита Иван 
технички капетан I класа Марковић Витомира 

Стојан 
санитетски капетан I класа Матовић Бранка 

Владан 
пешадиски капетан I класа 'Меданхоџић Муха-

меда Митхат 4 

интендантски капетан I класа Михајловић Дра-
гољуба Зоран 

капетан I класа на административна служба Ми-
личић Велимира Недељко 

технички капетан I класа Милова,новић Вука-
дина Ратомир 

интендантски капетан I класа Мимица Ивана 
Јосип 

артилериски капетан I класа Несторовић Мили-
воја Владимир 

капетан I класа на градежна служба Николић 
Стојана Борислав 

капетан I класа на сообраќај на' служба Николић 
Прокопија Миладин 

капетан I класа на геодетска служба Панчић 
Александра Миодраг 

капетан I класа на геодетска служба Пантелић 
Будимира Милорад 

артилериски капетан I класа Пантелић Цветка 
Славољуб 

капетан I ,класа на административна служба 
Пармаковић Петра Милан 

технички капетан I класа Павловиќ Срећка 
Милан 

технички капетан 1 класа Пејић Светозара Ве-
селин 
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пешадиски капетан I класа Перишић Радоње 
Драгољуб 

интендантски капетан I класа Перишић Крсто-
мира М И Л О Ј К О 

пешадиски капетан I класа Петровић Михаила 
Миливоје 

интендантски капетан I класа Петровић Драгу-
тина Петар 

технички капетан I класа Петровић Винка 
Звонко 

капетан I класа на оклопни единици Петровски 
.Алексе Панде 

технички капетан I класа Плећаш Душана Ми-
лош 

интендантски капетан I класа Пухар Стевана 
Бранко 

пешадиски капетан I класа Пушара ТриЕка 
Бошко 

интендантски капетан I класа Рајић Стевана 
Љубиша 

технички капетан I класа Рибић Франца Франц 
капетан I класа на правна служба Ристић Ра-

доја Милија -
пешадиски капетан I класа Савић Новака Вла-

дета 
капетан 1 класа на геодетска служба Савичевић 

Милосава Петар 
технички капетан I класа Симоновић Рајка Ра-

дојица 
пешадиски капетан I класа Смиљанић Спасоја 

Владимир 
капетан I класа на геодетска служба Сотиров 

Манолов Богдан 
санитетски капетан I класа Сребренов Јордана 

Андон 
интендантски капетан I класа Стефановић Ми-

хаила Живојин 
капетан I класа на геодетска служба Стојановић 

Милана Радивоје 
технички капетан I класа Стојкоски Богоја 

Алекса 
капетан I класа на оклопни единици Шебеник 

Франца Иван 
капетан I класа на административна служба 

Шкопеља Шпире Мирко 
капетан I класа на финансиска служба ПЕпаљ 

Милана Ду јо 
капетан I класа на оклопни единици Таталовић 

Николе Велимир 
технички Капетан I класа Тодоровић Тихомира 

Сретко 
технички капетан I класа Трбојевић Душана 

Славко 
технички капетан I класа Ујевић Ивана Томи-

слав 
технички капетан I класа Урбан Михајла Јанко 
артилериски капетан I класа Велковски Павла 

Георги 
артилериски капетан I класа Бокић Николе 

Драган 
пешадиски капетан I класа Вујановић Васе 

Момчило 
технички капетан I класа Вукмановић Божи-

дара Небојша 
технички капетан I класа Вуковић Миодрага 

Светозар 
капетан I класа - на геодетска служба Вучинић 

Станка Божидар 
технички капетан I класа Зрнић Боже Ђорђе 
пешадиски капетан Арула Јована Дмитар 

, пешадиски капетан Булат Павла Чедомир 
пешадиски капетан Цековић Цене Јован 
пешадиски капетан Ћулибрк Владе Душан 
капетан на административна служба Десница 

Вида Никола 

капетан за врска Димитријевић Андрије Томи-
слав 

капетан за врска Ерак Драгор Миле 
капетан на сообраќајна служба Глоговац Данила 

Драган 
капетан на сообраќајна служба Игњатовић Дра-

гослава Светомир 
интендантски капетан Јанковић Стеве Рајко 
пешадиски капетан Костић Милована Славко 
артилериски капетан Ковачевић Стојана Симо 
капетан на сообраќајна служба Кркобабић Ду-

шака Мирко 
капетан на сообраќајна служба Крстић Радо-

мира Јоксим 
технички капетан Кртинић Боже Мане 
артилериски капетан Маровић Раде Гојко 
капетан на оклопни единици ^Матошевић Анте 

Велимир 
капетан, за врска Михајловић Марка Милић 
санитетски капетан Миљковић Михајла Пре-

драг 
технички капетан Бешевић Саве Жарко 
пешадиски капетан Остојић Стевана Драго 
артилериски капетан Панић Недељка Мирољуб 
инженериски капетан Ласкаш Јована Душан 
пешадиски капетан Пинтар Томе Драгутин 
капетан на оклопни единици Попов Благоја 

Миливој 
пешадиски'капе!ан Пребирачевић Раде Манојло 
артилериски капетан Радовиновић Душана Ми-

лан 
технички капетан Рибић Милоша Илија 
капетан, за врска Родић .Глише Драго 
пешадиски капетан Родић Илије Живко 
пешадиски капетан Стојичић Милисава Чедомир 
капетан за врска Стошић Донче Добривоје 
воздухопловнотехнички капетан Вран Ивана 

Руди 
капетан на оклопни единици Буњак Луке Милан 
капетан за врска Златковић Душана Јован 
интендантски капетан Живановић Сретена Ми-

лан 
интендантски поручник Дмитрашиновић Проке 

Душан 
пешадис1ш поручник Мишовић Митра Слободан 
инженериски поручник Митев Иванов Лазар 
пешадиски заставник I класа Венчић Блаже 

Антон 
артилериски заставник I класа Божић Мартина 

Стјепан 
технички заставник Чабаркапа Велише Радомир 
заставник I класа на административна служба 

Ћурић Милоша Благоје 
заставник I класа на административна службу 

Дебелић Ивана Анђелко 
заставник I класа на административна служба 

Дворшак Михаела Јоже 
заставник I класа на административна служба 

Ђекић Лазара Душан 
технички заставник I класа Ђурић Милана Ду-

шан 
артилериски заставник I класа Грабеж. Петра 

Милан 
заставник I класа на административна служба 

Хаџић Новице Недељко 
заставник I класа на административна служба 

Ивановић Младена Живота 
пешадиски заставник I класа Јањетовић Остоје 

Михајло 
заставник I класа на административна служба 

Јовановић Драгутина Боривоје 
заставник I класа на административна служба 

Јовановић Душана Зоран ^ 
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заставата I класа на административна служба 
Марчетић Марка Симо 

заставник I класа на сообраќајна служба Ма-
ринковић Крсте Добросав 

санитетски заставник I класа Милановић Миљка 
Милутин 

заставник I класа за врска Миленковић Симе 
Добривоје 

ветеринарен заставник I класа Мишић Драго-
мира Богдан 

технички заставник I класа Новак Антона Ште-
фан 

пешадиски заставник I класа Перезић Адема 
Мујо 

заставник I класа за врска Потежица Маријана 
Киро 

артилериски заставник I класа Продановић 
Симке Божидар 

заставник 1 класа на административна служба 
Продановић Милана Мирко 

интендантски заставник I класа Радуловић 
Горчина Радован 

заставник I класа на сообраќајна служба Рудан 
Јерка Јаков 

технички заставник I класа Рашић Љубе Стојан 
заставник I класа на административна служба 

Ситнић Омера Мехо 
интендантски заставник I класа Станковић Ја -

кова Урош 
заставник I класа за врска Станковић Јована 

Будимир 
заставник I класа на административна служба 

Стаменић Јанка Марко 
заставник I класа за врска Стаменић Станимира 

Југ 
технички заставник I класа Шеј танић Омера 

Хасан 
заставник I класа за врска Шћепановић Богића 

Бошко 
заставник-1 класа на сообраќајна служба Трај-

ковић Младена Александар 
заставник I класа на сообраќајна служба Зубић 

Марка Љубомир 
интендантски заставник Бабић Саве Вељко 
технички заставник Бублић Милана Вилим 
пешадиски заставник Чакарић Марка Перо 
пешадиски заставник Гавриловић Мирослава 

Гаврило 
пешадиски заставник Георгиј евски Стерије 

Илија 
интендантски заставник Костић Љубомира Ме-

тодије 
пешадиски заставник Ковачић Бранка Илија 
пешадиски заставник Леканић Глиге Драгољуб 
заставник за врска Миљановић Станка Ранко 
заставник на административна служба Николић 

Крсте Новак 
пешадиски заставник Обрадовић Симеона Бори-

сав 
заставник на сообраќајна служба Периша Анте 

Нико 
заставник на административна служба Радић 

Петра Лука 
заставник на административна служба Шејат 

Петра Саво 
пешадиски заставник Жаревац Миодрага Сло-

бодан 
пешадиски постар водник I класа Алексић Сре-

тена Андрија 
технички постар водник I класа Копривица Васе 

Драго 
морнаричкотехнР1чки постар водник Милеуснић 

Милана Стеван 
санитетски воен - службеник I класа Седмаков 

Данила Живка 
воен службеник II класа на. административна 

служба Бијелић Мирка Новак 

воен службеник II класа на финансиска служба 
Павић Бранимира, Сима 

воен службеник II класа на административна 
служба Поповић Пантелије Станко 

воен службеник II класа на административна 
служба Живанић Симе Томо 

воен службеник III класа на административна 
служба Алавања Теодора Милан 

воен службеник III класа на административна 
служба Бојовић-Николић Здравка Милосав 

воен службеник 'III класа на финансиска служба 
Дољанин Анте Стипе 

воен службеник III класа на административна 
служба Хајдић Николе Никола 

воен службеник III класа на административна 
служба Јанковић Стојана Тројан 

воен службеник III класа на административна 
служба Јеротић Петра Радован 

воен службеник III класа на административна 
служба Миленковић Светислава Јосиф' 

воен службеник III класа на административна 
служба Ним ац Ивана Марко 

воен службеник III класа на административна 
служба Обреновић Војина Милорад 

воен службеник III класа на административна 
служба Павловић Павла Стефан 

воен службеник III класа на финансиска служба 
Пешавски Божина Славе 

воен службеник III класа на административна 
служба Петковић Милорада Момчило 

воен службеник Ш класа на административна 
служба Рашић Петра Милица 

воен службеник III класа на административна 
служба Шарик Данила Ђуро 

санитетски воен службеник III класа Тодоров-
ска Славољуба Надежда 

воен службеник III класа на административна 
служба Вукелић Стева,на Милан 

воен службеник III класа на административна 
служба Вручинић Томе Обрад 

воен службеник III класа на административна 
служба Жуљевић Мате Драгомир 

воен службеник ГУ класа на финансиска служба 
Бакић Саве Боро 

воен службеник IV класа на административна 
служба Цвијовић Видоја Славко 

воен службеник IV класа на административна 
служба Чекановић Милана Радоје 

санитетски воен службеник IV класа Дрндаре-
вић Стојана Смиља 

воен службеник IV класа на административна 
служба Јакобац Ивана Јосип 

воен службеник IV класа на административна 
служба Рогожарски И ли је ' Јован 

воен службеник IV класа на административна 
служба Степановић Васе Боро 

воен службеник IV класа на административна 
служба Вуков Славка Боривоје 

воен службеник V класа на музичка служба 
Клеменчић Алојза Албин 

воен службеник V класа на административна 
служба Кљајић Михајла Мирко 

воен службеник V класа на музичка служба 
Максимовић Уроша Селимир 

воен службеник V класа на административна 
служба Малишић Арсе Маринко 

воен службеник V класа на музичка служба 
Бутковић Спасоја Божидар t ,, 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Јурјевић Петра Миливој 

воен службеник VI класа на административна 
служба Кварантан. Стјепана Иво 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Јовић Василија Душан; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

технички полковник Басарић Милана Бранко 
пешадиски полковник Кабиљо Давида Самуел 
пешадиски полковник Коцијан Ивана Ладо 
санитетски полковник Мандиловић Аврама Ж а к 
пешадиски полковник Васиљевић Гвоздана Ра-

дован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

технички полковник Брајовић Јована Радисав 
пешадиски полковник Крашовец Алојза Влади-

мир 
пешадиски полковник Кривокапић Сава Стеван 
пешадиски полковник Миљевец Франца Станко 
инженериски полковник Веселиновић Јевте 

Ђорђе . 
пешадиски полковник Загорац Раде Ђуро 

; потполковник на авијација Делић Јанка Милан 
интендантски потполковник Дрча Даќе Петар 
санитетски потполковник Ђурђевић Миланка 

Растислав 
инженериски потполковник Грбовић 'Радована 

Владан 
потполковник на финансиска служба Јелић 

Петра Милан 
потполковник на административна служба Ни-

колић Љубомира Сава 
инженериски потполковник Пантић Живорада 

Владета 
технички потполковник Стукало Сергија Алек-

сандар 
технички потполковник Васиљевић Косте Чедо-

мир 
потполковник на геодетска служба Зупан Ру-

долфа Густав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

воздухопловнотехнички потполковник Милоше-
вић Ристоска Србислав 

артилериски потполковник Станић Ђуре Ђорђе 
мајор на градежна служба Аксентијевић Живо-

јина Драгомир 
мајор на геодетска служба Дикић Душана 

Бранко 
санитетски мајор Илић-Поповић Пере Здравка 
технички мајор Кашић Јосифа Радивоје 
мајор на градежна служба Ковачевић Владе 

Коста 
мајор на градежна служба Савковић Светолика 

Верољуб 
санитетски мајор Стевановић Ђурђа Станка 
санитетски мајор Шкрљ Јоже Милан 
санитетски капетан I класа Антонов Владимира 

Иван 
капетан I класа на геодетска служба Бабић 

Илије Миле 
технички капетан I класа Букарица Јована Ми-

лорад 
технички капетан I класа Торник Томаша Ми-

хајло - --
капетан I класа на геодетска служба Милади-

новић Актанасија Петар 
технички капетан I класа Милојевић Радослава 

Велисав 
технички капетан I класа Митровић Јована 

Драгомир 
технички капетан I класа Осмајић Груја Вели-

мир 

пешадиски капетан 1 класа Полхерт Стјепана 
Стјепан 

технички капетан I класа Ристић Трифуна Вла-
димир 

капетан I класа на геодетска служба Станишић 
Радоја Бекица 

технички капетан I класа Шахиновић Ибрахима 
Хусеин 

капетан I класа на геодетска служба Шапоњић 
Тихомира Миодраг 

пешадиски капетан I класа Вучићевић Милана 
Драгомир 

заставник I класа на административна служба 
Думнић Станише Рајко 

заставник I класа на административна служба 
Јовановић Радише Милинко 

заставник I класа на административна служба 
Лончар Марка Гојко 

заставник I класа на административна служба 
Мијаиловић Милана Душан 

заставник I класа на административна служба 
Петковић Цветка Чедомир 

заставник I класа на административна служба 
Шоштарић Милана Стјепан 

заставник I класа на административна служба 
Вуга Лазе Андрија 

заставник I класа на административна служба 
Живковић Љубомира Аранђел 

постар водник I класа на административна 
служба Перишић Милована Будимир 

постар водник I класа на административна 
служба Пешут Милоша Радослав 

воен службеник III класа на административна 
служба Мариновски Атанаса Гашо 

воен службеник III класа на административна 
служба Рачић Фрање Крешимир 

воен службеник III класа на административна 
служба Синђић Миливоја Милош 

воен службеник III класа на административна 
служба Станковић Милоја Будимир 

воен службеник III класа на административна 
служба Стопарић Пере Бранко 

воен службеник IV класа на административна 
служба Хајдар Мује Јусуф 

воен службеник IV класа на административна 
служба Јакељ Фрање Даница 

воен службеник IV класа на административна 
служба Јонић Алексе Сретен 

воен службеник IV класа На административна 
служба Крстић Обрада Милутин 

воен службеник V класа на административна 
служба Ахлин Миленка Загорка 

воен службеник V класа на административна 
служба Младенић Радоја Милашин 

воен службеник V класа на »административна 
служба Тодоровић Душана Олга 

воен службеник VIII класа на геодетска служба 
Шафер Јосипа Љубомир;4 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 

-на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Ајншпилер Николе Ми-
лорад 

санитетски полковник Арнери Шимуна Винко 
резервен пешадиски полковник Бабић Николе 

Јован 
полковник на оклопни единици Важим Мате 

Крсто 
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полковник на оклопни единици Божановић Ра-
дула Драго 

пешадиски полковник Бр атр а нек Фрање Вилим 
инженериски полковник Бурчул Блажа Милан 
санитетски полковник Цветковић Богдана Жарко 
полковник на сообраќајна служба Чорнеки Реље 

Славко 
пешадиски полковник Нушић Луке Мићо 
пешадиски полковник Дил беровић Алије Исмет 
пешадиски полковник Драгаш Васе Маринко 
пешадиски полковник Дражић Јована Момир 
полковник на финансиска служба Ђерић Буде 

Славко 
пешадиски полковник Ђуђић Илије Миленко . 
пешадиски полковник Ђурић Илије Мирко 
инженериски полковник Глушица Гојка Никола 
пешадиски полковник Грубишић Миле Јере 
санитетски полковник Кандић Љубе Бранко 
санитетски полковник Кичић Михајла Миољуб 
технички полковник Краина Мије Руди 
технички полковник Кркељаш Миле Божо 
санитетски полковник Кузмановић Јована Бори-

слав , 
пешадиски полковник Мали Милана Живко 
технички полковник Маринковић Фране Томи-

' ' слав 
технички полковник Микелић Јосипа Миљенко 
санитетски полковник Милетић Живојина Дра-

гослав 
пешадиски полковник Миличић Мате Никола 
пешадиски полковник Митровић Милована Дра-

гослав 
пешадиски полковник Мрђа Стојана Петар 
капетан на боен брод Остојић Зарије Војислав 
инженериски полковник Петровић Ђуре Душан 
санитетски полковник Пилетић Милоша Митар 
морнаричкотехнички полковник Полић Вице 

Марко 
полковник за врска Пузић Симе Милош 
артилериски полковник Радановић Илије Ђуро 
инженериски полковник Сенић Николе Вукашин 

. инженериски полковник Слијепчевић Алексе 
- Тихомир4" 

полковник на финансиска служба Шевер Петра 
Буде 

полковник на АБХ одбрана Трикић Стојана 
Сретко 

санитетски полковник Wesley-Танасковић Љу-
девит Ines 

пешадиски полковник Вигњевић Миле Божо 
пешадиски полковник Врањеш Душана Бранко 
пешадиски полковник Вулетић Томе ,Рашко 
пешадиски полковник Зрилић Раде Коста 
технички полковник Зупан Антона Звонимир 
пешадиски полковник Зупанчић Едварда Едвард; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник на АБХ одбрана Бишоф Мије Алојз 
полковник на оклопни , единици Бодирожа Јо-

вана Душан 
артилериски полковник Волта Дане Стеван 
инженериски полковник Бркановић Николе Ми-

лан . 
пешадиски полковник Цветковић Бранка 

Здравко 
полковник на финансиска служба Чортан Све-

тозара Озрен 
полковник на АБХ одбрана Ћосић Тодора Ми-

лован 
пешадиски полковник Дамјановић Тодора Бран-

ко 
полковник на финансиска служба Дуванчић 

Петров Милан 
технички полковник Ђерговић Видоја Брани-

слав 

артилериски полковник Ђукић Арсе Бранислав 
пешадиски полковник Гаћеша Јанка Тимо 
полковник за врска Илибашић Мојсије Ђуро 
полковник на геодетска служба Јокановић Ми-

лана Јокан 
интендантски полковник Јовановић Светозара 

Владан 
технички по л ко в ник Караман Хуге Нико 
пешадиски полковник Кнежевић Николе Милан 
интендантски полковник Крупеж Милована 

Жарко 
пешадиски полковник Лојић Хаџиба Ибрахим 
полковник на АБХ одбрана Маревић Прокопа 

Милан 
пешадиски полковник Миладиновски Цветана 

Миладин 
технички полковник Миленковић Бранка Милош 
санитетски полковник Милошевић Живка Србо-

љуб 
пешадиски полковник Мишетић Николе Живан 
ветеринарен .полковник Митровић Миливоја 

Добросав 
полковник на геодетска служба Николић Ђуре 

Антон 
полковник на АБХ одбрана Окић Алије Мујо 
артилериски полковник Остојић Илије Стезан 
пешадиски полковник Петрановић Станислава 

Владимир 
санитетски полковник Петровић Александра 

Драгољуб 
пешадиски полковник Пуцар Ђуре Милош 
технички полковник Ристић Јована Војо 
пешадиски полковник Седлецки Милана Влади-

мир 
технички полковник Секулић Радивоја Миливоје 
полковник на сообраќајна служба Станковић 

Јована Јован 
полковник на оклопни единици Шашо Радована 

Милован 
артилериски полковник Шуштар Антона Мартин 
интендантски полковник Трпковски Зарије Иван 
ветеринарен полковник Турудић Стјепана Вла-

стимир 
полковник на авијација Зрнић Илије Радослав 
технички полковник Живковић Милоја Љубиша 
пешадиски потполковник Аћић Тривуна Тривун 
потполковник на сообраќајна служба Аћимовић 

Владимира Боривоје 
артилериски потполковник Аћимовић Миодрага 

Милан 
потполковник на правна служба Адамовић Сто-

јана Бранко 
капетан на фрегата Алар Петра Мићо 
капетан на фрегата Арсенијевић Ђорђа Никола 
потполковник на финансиска служба Ашанин 

Милије Драгољуб 
санитетски потполковник Атељевић Паја Че-

домир 
потполковник на А.БХ одбрана Бабић Саве Ду-

шан 
санитетски потполковник Бајовић Милутина Ми-

ливоје 
артилериски потполковник Бајовић Ђорђа Ристо 
потполковник на геодетска служба Бајровић Ха-

сана Асад 
пешадиски потполковник Батиница Дане Ђуро 
инженериски потполковник Бедалов Ивана Иван 
пешадиски потполковник Бејатовић Симе Мирко 
морнаричкотехнички потполковник Велиј Ми-

ха ј ла-Александар 
потполковник на финансиска служба Бијелић 

Симе Остоја 
потполковник на административна служба Бобић 

Миле Никола 
пешадиски потполковник Бојић Алексе Радомир 
капетан на фрегата Болфек Павла Томислав 
капетан на фрегата Бровет Руперта Стане 
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технички потполковник Бугариновић Дике 
Ђорђе 

морнаричкотехнички потполковник Бутуровић 
Ибрахима Халид 

пешадиски потполковник Цигановић Марка Сте-
ван 

пешадиски потполковник Цветковић Ђуре Бошко 
пешадиски потполковник Чачић Луке Драгутин 
пешадиска потполковник Чамџић Јусуфа Рифат 
инженериски потполковник Ћапин Марка Љу-

бомир 
потполковник за врска Ћефо Алије Махмут 
артилериски потполковник Ћелап Петра Вели-

мир 
технички потполковник Ћеранић Богдана Вла-

димир 
потполковник на авијација Ћеровић Радована 

Борислав 
интендантски потполковник Чоклица Ивана 

Томо 
инженериски потполковник Чоловић Видака 

Коста 
пешадиски потполковник Ћорић Милоша Живко 
пешадиски потцолковник Ћосић Јована Милутин 
морнаричкотехнички потполковник Дабовић 

Драгољуба Драгиша 
потполковник за врска Дабић Анте Јаков 
технички потполковник Димитровски Глигорија 

Борислав 
ветеринарен потполковник Драгић Бранислава 

Марко 
. санитетски потполковник Драгославић Блаже 

Видак 
потполковник на АБХ одбрана Дроњак Митра 

Никола 
артилериски потполковник Дундић Вуколе Сло-

бодан 
санитетски потполковник Џамоња Срећка Зво-

нимир х 

артилериски потполковник Ђекић Које Богдан 
инженериски потполковник Ђевић Буде" Бранко 
технички потполковник Ђорђевић Божидара 

Александар 
пешадиски потполковник Ђорђевић Николе До-

бросав 
санитетски потполковник Ђорђевић Исидора 

Љубиша 
пешадиски потполковник Ђорђевић Петра Петар 
технички потполковник Ђошевски Тодора Ђорђе 
пешадиски потполковник Ђукановић Ђукана 

Миодраг 
технички потполковник Ђукић Дане Миле 
пешадиски потполковник Ђумић Алексе Драган 
интендантски потполковник Емрић Нурије Ибро 
потполковник на финансиска служба Еренфрајнд 

Густава Божадар 
пешадиски потполковник Фе л ић Омера Веј до 
потполковник на АБХ одбрана Гашперлин Јоси-

па Франц 
пешадиски потполковник Гатало Ристе Новак 
пешадиски потполковник Георгијевски Михаила 

Коста 
морнаричкотехнички потполковник Гладовић 

Николе Милутин 
инженериски потполковник Гобовић Мила Љубо 
потполковник за врска Гогић Алексе Милан 
потполковник на геодетска служба Грандовец 

Карла Драго 
санитетски потполковник Грковић Милорада 

Благоје 
пешадиски потполковник Гулан Милоша Драго 

-капетан на фрегата Гвозденовић Богослава Ми-
јаило 

технички потполковник Ходовић Ахмета Осман 
капетан на фрегата Хорват Јакоба Антун 
капетан на фрегата Исабеговић Османа Мурадиф 
технички потполковник Илић Милана Здравко 

потполковник за врска Илијашевић Шпире Бо-
шко 

потполковник на АБХ одбрана Иветић Мате Сло--
бодан 

пешадиски потполковник Ивезић Блага Ми-
хаило 

технички потполковник Јанев Ристе Пантелеј 
морнаричкотехнички потполковник Јанковић 

Бранислава Душан 
технички потполковник Јанковић Страхиње-

Јован 
технички потполковник Јевтић Станимира Алек-

сандар 
технички погполковник Јордановић Сретена Пе-

тар 
артилериски потполковник Јовановић Миленка 

Бранислав 
потполковник на градежна служба Јовановић 

Уроша Никодин 
интендантски потполковник Јовановић Милорада 

Павле 
потполковник на оклопни единици Јовичић Си-

ме Милан 
пешадиски потполковник Каран Обрада Гојко 
потполковник на финансиска служба Казић Ча-

мила Јакуб 
технички потполковник Керечки Митра Мом-

чило 
капетан на фрегата Костић Ђорђа Звонимир 
пешадиски потполковник Ковачевић Милутина 

Љубо 
потполковник на административна служба Ко-

вачевић Стевана Стеван 
санитетски потполковник Кравић Мурата Рефик 
потполковник на градежна служба Крџић Алек-

сандра Добриша 
потполковник на градежна служба Крнета Ђуре 

Перо 
потполковник за врска Крстевски Тодора Бошко 
артилериски потполковник Крстић Светозара 

Милош 
санитетски потполковник Крстић Милана Славко 
воздухопловнотехнички потполковник Крстуло-

вић Марина Урош 
морнаричкотехнички потполковник Крунић Дра-

гана Петар 
потполковник на финансиска служба Крунић 

Алексе Велимир „ 
артилерски потполковник Куница Ивана Анте 
артилериски потполковник Костић Петра Вито-

мир 
инженериски потполковник Лакичевић Душана 

Мирко 
пешадиски потполковник Лалић Јанка Манојло 
потполковник на геодетска служба Лаловић 

Срђана Тихомир 
потполковник за врска Лазаревић Илије Мили-

воје 
потполковник на правна служба Лазаревић Ста-

вре Најдан 
потполковник на геодетска служба Лазић Дра-

гољуба Светислав 
капетан на фрегата Мацх Ђуре Драган 
пешадиски потполковник Малевић Вукоте Ми-

лутин 
пешадиски потполковник Мандић Михајла 

Мирко 
пешадиски потполковник Мандић Јована Панте-

лија 
технички потполковник Марас Анте Мирко 
артилериски потполковник Каран Тодора Душан 
потполковник на геодетска служба Марић Томе 

Љубомир 
технички' потполковник Марјановић Јована 

Бранислав 
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капетан на фрегата Маркуљ Мије Петар 
санитетски потполковник Маронић Фране Борис 
инженериски потполковник Масловарић Милу-

тина Милан 
потполковник за врска Медић Јове Душан 
пешадиски потполковник Михаиловић Гаше Јо-

ван « 
технички потполковник Михић Светка 'Свети-

слав 
инженериски потполковник Милановић Спасоја 

Раде 
потполковник на геодетска служба Маринковић 

Миодрага Станко 
капетан на фрегата Милошевић Војислава 

Александар 
инженериски потполковник Миловановић Бо-

жидара Данило 
пешадиски потполковник Миловановић Живо-

јина Добривоје 
капетан на фрегата Милутиновић Милорада 

Милош 
технички потполковник Мишчевић Максима 

Драган 
артилериски потполковник Мишковић Радивоја 

Милић 
пешадиски потполковник Мишљеновић Николе 

Љубомир 
инженериски потполковник Младеновић Дри-

тона Милорад 
капетан на фрегата Николић Бошка Миленко 
потполковник на геодетска служба Николић 

Милована Миодраг 
морнаричкотехнички потполковник Николић 

Радомира Зоран 
морнаричкотехнички потполковник Николић 

Љубише Живадин 
технички потполковник Новаковић Јосима Ди-

митрије 
капетан на фрегата Ножица Мате Иван 
инженериски потполковник Обрадовић Стојана 

Лука 
капетан на фрегата Одаловић Вељка Драгомир 
потполковник на авијација Одоровић Павла 

Петар 
потполковник на административна служба Ос-

тојић Сретена Тихомир 
потполковник на сообраќајна служба Ожеговић 

Шиме Стеван 
потполковник на финансиска служба Параушић 

Обрада Милорад 
артилериски потполковник Павичић Антона 

Михајло 
морнаричкотехнички потполковник Равнахриб 

Вилима Борис 
потполковник на правна служба Пећанац Вучена 

Ненад 
потполковник на финансиска служба Пејчић 

Јеленка Душан 
технички потполковник Пејовић Бошка Петар 
санитетски потполковник Пејушковић Батрића 

Божидар 
технички потполковник Перишић Лазара Ми-

ленко 
ветеринарен потполковник Пешић Спасоја Вла-

стимир 
артилериски потполковник. Петковић Стевана 

Васо 
технички потполковник Платиша Миливоја 

Богдан 
капетан на фрегата Погачар Јакоба Тоне 
потполковник на геодетска служба Поповић Бо-

ривоја Александар 
пешадиски потполковник Поповић Пеке Никола 
резервен пешадиски потполковник Радић Томе 

Саван 

пешадиски потполковник Радовић Радула Саво 
морнаричкотехнички потполковник Раичевић 

Михајла Борислав 
технички потполковник' Рајић Петра Јован 
технички потполковник Релић Ђуре Силвестар 
'пешадиски потполковник во пензија Рељин Ка-

менка Веселин 
артилериски потполковник Ристић Милене То-

мислав 
технички, потполковник Поља нец Авгуштина 

Адолф 
артилериски потполковник Рончевић Јосипа 

Миливоје 
инженериски потполковник Поповски Ристе 

М Ј ^ Л О Ш 
пешадиски потполковник Маринко Јожефа Ма-

тевж 
пешадиски потполковник Розман Винка Јоже 
потполковник на оклопни единици Љубин Јо-

жефа Јосип 
потполковник на финансиска служба Росић 

Светомира Миладин 
капетан на фрегата Рожић Јанка Славко 
пешадиски потполковник Рунгић Лазара Милан 
санитетски потполковник Сарић Александра 

Радослав 
потполковник на финансиска служба Савчић 

Петка Радомир 
пешадиски потполковник Савелић Петра Савић 
капетан на фрегата Савић Добромира Радиша 
потполковник: на сообраќајна служба Савић 

Жарка Васо 
технички потполковник Семан Петра Борислав 
пешадиски потполковник Симовић Мартина Ве-

селин 
морнаричкотехнички потполковник Смољановић 

Марка Јосип 
инженериски потполковник Спасић Миливоја 

Стеван 
технички потполковник Стај ин Младена Ми-

ленко 
санитетски потполковник Стаматовић Милана 

Љубиша 
артилериски потполковник Стамболић Алексе 

Манојле 
санитетски потполковник Станковић Богдана 

Драгољуб 
технички потполковник Старчевић Милосава 

Милош 
капетан на фрегата Степић Спасоја Миодраг 
пешадиски потполковник Стојановић Ђуре Ти-

хомир 
технички потполковник Стојсављевић Миле 

Момчило 
интендантски потполковник Шешлија Марка 

Душан 
пешадиски потполковник Шево Боже Славко 
потполковник за врска Шпања Аугустина Мирко 
интендантски потполковник Шпил ер Вјекослава 

Драгутин 
инженериски потполковник Штимац Антона 

Иван 
пешадиски потполковник Штрбац Владимира 

Милан 
потполковник за врска Шунтар Франца Игнац 
капетан на фрегата Текавец Карла Драго 
потполковник на оклопни единици Толимир 

Љубомира Александар 
артилериски потполковник Томинц Франца Иван 
интендантски потполковник Тоскано Ивана Јо-

сип 
инженериски потполковник Тошовић Ивана 

Бранко 
пешадиски потполковник Трифуновић Свето-

мира Петар 
санитетски потполковник Урл Ђуре Фрањо ' ,у 
пешадиски потполковник Баљић Симе Коста / 
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технички потполковник Васиљевић Светомира 
Драгослав 

потполковник на сообраќајна служба Веиновић 
Петра Б О Ш К О 

технички потполковник Вељић Милоша Михајло 
санитетски Потполковник Вићовац Михајла Ми-

лутин 
морнаричкотехнички потполковник Виденовић 

Јеленка Добривоје 
технички потполковник Виличић Мирка Јанко 
потполковник на финансиска служба Витановић 

Светомира Стојан 
интендантски потполковник Војновић Милана 

Душан 
санитетски потполковник Војводић Блаже Вла-

димир 
пешадиски потполковник Врањешевић Богдана 

Боривоје 
инженериски потполковник Вучковић Николе 

Милан 
пешадиски потполковник Вујовић Јефтонија 

Дејан 
потполковник на геодетска служба Вујовић Ву-

кашина Миљко 
инженериски потполковник Вујић Јована Богдан 
инженериски потполковник Вукајловић Бранка 

Милан 
инженериски потполковник Вулетић Јанка Ни-

кола 
потполковник на финансиска служба Здравко-

вић Радослава Адам 
капетан на фрегата Зл одре Јакова Небојша 
пешадиски потполковник Злокапа Душана Раде 
потполковник на финансиска служба Зорић 

Гојка Стојан 
технички потполковник Жагар Алојза Павел 
капетан на корвета Арнаутовић Милоја Драго-

љуб 
морнаричкотехнички мајор Башић Мате Блаж 
санитетски мајор Бјелица Богдана Радомир 
пешадиски мајор Блашковић Мије Иван 
артилериски мајор Црвенчанин Анде Јован 
инженериски Majop Чемерикић Ристе Алексан-

дар 
мајор на геодетска служба Ђорђевић Михаила 

Првослав 
пешадиски мајор Георгијевски Анастаса Христо 
морнаричкотехнички мајор Јовановић Војислава 

Предраг 
технички мајор Катић Мате Вељко 
мајор за врска Кнежевић Марка Миладин 
артилериски мајор Ксстрешевић Вељка Обрад 
Majop на геодетска служба Мај етеровић Симе 

Божидар 
мајор на геодетска служба Младеновић Мла-

дена Томислав 
морнаричкотехнички мајор Мужика Звонка Ми-

лојко 
санитетски мајор Никић Јоксе Станислав 
морнаричкотехнички мајор Пенђер Ивана Пре-

драг 
пешадиски мајор Перић Јована Јосип 
пешадиски мајор Прља Николе Јован 
технички мајор Станојевић Станоја Драгиша 
мајор на сообраќајна служба Стојић Милосава 

Данило 
мајор на авијација Васовић Богосава Јован 
мајор на административна служба Врачар Петра 

Стеван 
технички мајор Вукобратовић Јовице Душан 
мајор на сообраќајна служба Вуковић Николе 

Крсто 
мајор на геодетска служба Живадиновић Живо-

те Миодраг 

капетан I класа за врска Богојевски Божа Дра-
ган 

капетан I класа на градежна служба Вречко 
Сретена Боривоје 

поручник на боен брод Брозинчевић Фрање 
Крешимир 

поручник на боен брод Цвејић Пере Воин 
капетан I класа на геодетска служба Дукић Ми-

лана Боривоје 
пешадиски капетан I' класа Ђорђевић Милана 

Томислав 
капетан I класа на АБХ одбрана Тргу ровић 

Петка Јанко 
инженериски капетан I класа Хабјанич Јожета 

Јоже 
пешадиски капетан I класа Лешић Влајка Реља 
'пешадиски капетан I класа Мертељ Антона Ми-

хаел 
технички капетан I класа Милетић Миле Рајко 
капетан I класа на оклопни единици Милобара 

Николе Миле 
инженериски капетан I класа Младеновић Ми-

лана Живојин 
пешадиски капетан I класа Рендулић Миле Ни-

кола 
артилериски капетан I класа Самарџић Милути-

на Радован 
технички воен службеник II класа Перић Леа 

Мирослава 
воен службеник II класа Ристановић Бранка 

Љубомир 
технички воен службеник II класа Војић Вла-

стимира Нада 
воен службеник III класа на административна 

служба Тревар Николе Јован 
воен службеник III класа на административна 

служба Лековић Бранислава Коста 
воен службеник III класа на финансиска служба 

Малетић Душана Де^кл 
воен службеник III класа на административна 

служба Марић Светозара Петар 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Махмет Павла Рудолф 
воен службеник V класа на музичка служба 

Краљ Алојза Антон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

технички потполковник Чалић Павла Бранко 
санитетски ^потполковник Кнежевић Николе 

Станиша 
интендантски потполковник Миљковић Мила-

дина Драган 
артилериски потполковник Мирчић Миливоја 

Момчило 
технички потполковник Поповић Душана Ж и - -

вомир 
технички потполковник Залић Уроша Олга 
технички мајор Бијелић Николе Никола 
технички мајор Богојевић Вида Стево 
артилериски мајор Чорбић Душана Томислав 
интендантски мајор Јокић Милића Драгомир 
технички мајор Јовановић Јована Љубинко 
ваздухопловнотехнички мајор Милановић Ж а р -

„ ка Ђорђе 
санитетски мајор Милосављевић Николе Кон-

стантин 
морнаричкотехнички мајор Пуља Павла Гојко 
технички мајор Старчевић Симе Симо Л-' 

артилериски мајор Стојков Радована Максим 
санитетски мајор Туфегџић Владимира Брани-

слав 
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технички мајор Велдин Матије Александар 
санитетски мајор Вулетић Михајла Драгиша 
мајор на геодетска служба Зоранић Јуле Хакија 
инженериски капетан Анђелковић Живојина 

Радивоје. 
технички капетан I класа Антић Михајла То-

мислав 
пешадиски капетан I класа Арсић Живојина 

Добривоје 
технички капетан I класа Банковић Драгутина 

Миливоје 
технички капетан I класа Бањац Бошка Никола 
технички капетан I класа Борјан Душана Милош 
санитетски капетан I класа Цветковић Влајка 

Душан 
санитетски капетан I класа Дабић Будимира 

Милош 
технички капетан I класа Делић Рада Владимир 
интендантски капетан I класа Драшковић Ста-

нимира Зоран 
технички капетан I класа Дражић Буде Милан 
технички капетан I класа Ђурић Милорада Ми-

лан 
технички капетан I класа Ердељан Милана Саво 
морнаричкотехнички капетан I класа Гуљаше-

вић Ивана Марко 
капетан I класа на геодетска служба Илић Ти-

хомира Никола 
технички капетан I класа Илић Млађена Видо-

сав 
технички капетан I класа Иљаж Ивана Јакоб 
капетан Ј класа на административна служба 

Јонић Момира Радисав 
технички капетан I класа Јовановић Александра 

Иван 
технички капетан, I класа Јовановски Темелка 

Драги 
технички капетан I класа" Ковачевић Драгојла 

Драган 
санитетски капетан I класа Кужник Вилка Еду-

ард 
технички капетан I класа Лазаревић Николе 

Мирослав 
технички капетан I класа Лазаревић Јорда,на 

Слободан 
технички капетан I класа Лукић Милана Мирко 
артилериски капетан I класа Лазић Јакова' Свето 
поручник на боен брод Макаровић Владимира 

Само 
технички капетан I класа Мартинчевић Ивана 

Влатко 
технички капетан I класа Миленковић Мило-

рада Богомир 
артилериски капетан I-класа Милојевић Милоша 

Велибор 
морнаричкотехнички капетан I класа Митровић 

Петра Ђорђе 
капетан I класа на сообраќајна служба Мрдак 

Саве Драгомир 
технички капетан I класа Николић Срећка 

Здравко 
пешадиски капетан I класа Овчарски Николе 

Димитар 
технички капетан I класа Пејовић Ристе Божи-

дар 
капетан^ I класа на музичка служба Петраш Јо-

сипа Михајло 
инженериски капетан I класа Петревски Ста-

лета Петко 
технички капетан I класа Петровић Чедомира 

Милан 
интендантски капетан I класа Петровски Кире 

Радослав 
технички капетан I класа Пукошевац Исидора 

Живота 
капетан I класа на финансиска служба Радако 

вић Лазе Никола 

санитетски капетан I класа Радовић Рада Спа-
соје 

технички капетан I класа Ратковић Живка Ра-
дивоје 

технички капетан I класа Савић Јована Илија 
санитетски капетан I класа Савићевић Јована 

Илија 
технички капетан I класа Сиј ерчић Абду рахма-

на Џемил 
- капетан I класа на финансиска служба Софиљ 

Дане Борислав 
капетан I класа на геодетска служба Сокић Бо-

шка Радиша 
технички капетан .1 класа Србиљак Обрада 

Момчило 
технички капетан I класа Срећковић Животе 

Мирољуб 
технички капетан Т класа Стевановић Драгосла-

ва Ратомир 
ветеринарен капетан I класа Сти јановић Томе 

Јован 
технички капетан I класа Свиларевић Ивана 

Урош 
пешадиски капетан I кла,са Штифтар, Јанеза 

Антон 
артилериски капетан I класа Требец Јована 

Василије 
технички капетан I класа Урошевић Животе 

Михајило 
санитетски капетан I класа Војић Јакова Зоран 

х инженериски капетан I класа Војводић Боже 
Милош 

технички капетан I класа Вранеш Радисава 
Вукоман 

морнаричкотехнички капетан I класа Вукоје 
Боже Ђорђе 

капетан на сообраќајна служба Александровић 
Антонија Петар 

пешадиски капетан Богоев Симе Митко 
капетан на АБХ одбрана Бурсаћ Ђуре Чедомир 
капетан за врска Челебић Мухамеда Салко 
санитетски капетан Добран! Васкрсле Радован 
пешадиски капетан Дрекић Јована Милан 
технички капетан Дуковски Ненада Лазар 
капетан на оклопни единици Џомбић Које Бо-

шко 
пешадиски капетан Ђорђевић Ђорђа Новица 
технички капетан Ердељац Бранка Марко 
пешадиски капетан Фезер Антона Бранко 
технички капетан Гачић Станоја Милан 
технички капетан Гајић Миле Ђуро 
пешадиски капетан Гориншек Карла Карл 
капетан за врска Хаџић Љубивоја Мирослав 
пешадиски капетан Ивановић Властимира Бра« 

нислав 
поручник на фрегата Келемен И.мре Имре 
капетан на сообраќајна служба Коленц Кванта 

Јуриј 
интендантски капетан Коленц Антона Владимир 
интендантски капетан Корица Дмитра Ђуро 
санитетски капетан Ку кец Цзитетка Жељко 
капетан на градежна служба Латковић Вељка 

Ратко 
пешадиски капетан Лазић Љубомира Илија 
технички капетан Љубојевић Ђуре Жарко 
капетан на финансиска служба Максић Стеве 

Крсто v 
капетан за врска Марковић Владимира Љубо-

мир 
интендантски капетан Миленковић Милојка 

Зоран 
капетан на врска Миљковић Божидара Велибор 
пешадиски капетан Мирановић Петра Рајко 
санитетски капетан Митић Драгутина Велимир 
пешадиски капетан Митровић Миливоја Радисав 
технички капетан Нешић Велимира Миодраг 
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пешадиски капетан Ољача Душана Душан 
санитетски капетан Опалић Дане Никола 
капетан за ррска Остојић Добросава Милорад 
артилериски капетан Пантелић Илије Милорад 
технички капетан Павелић Дане Винко 
капетан на сообраќајна служба Пејчиновски 

Милана Кирил 
капетан на оклопни единици Попов Милоша 

Берислав 
технички капетан Радин Милана Александар 
пешадиски капетан Рајковић Ивана Борислав 
интендантски капетан Расковић Богдана Добри-

воје 
морнаричкстехнички капетан Ристић Брани-

слава Миодраг 
технички капетан Смаиловић Беге Мустафа 
технички капетан Срнић Драгомира Радован 
санитетски капетан Шпановић Ђуре Никола 
поручник на фрегата Шпирић Милана Слободан 
технички капетан Узелац Владимира Петар 
капетан на административна служба Живановић 

Лазара Јован 
пешадиски капетан Живановић Живорада Жив-

ко 
интендантски капетан Живковић Драгомира 

Томислав 
поручник на оклопни единици Бањац Душана 

Милош 
пешадиски поручник Бекић Драгана Ранко 
технички поручник Бербер Мирка Стеван 
пешадиски поручник Чечовић Мијаила Трипко 
поручник на финансиска служба Дамјановић 

Петра Никола 
поручник на финансиска служба Демир Раде 

Душан 
поручник за врска Џамбас Ђуре Остоја 
пешадиски поручник Џимић Стевана Драгиша 
артилериски поручник Гарозић Новице Десимир 
инженериски поручник Гашпарић Стјепана 

Жељко 
поручник на сообраќајна служба Илић Вели-

мира Станоје 
пешадиски поручник Изковић Станоја Милан 
поручник на сообраќајна служба Јовић Бранка 

Петар 
поручник на оклопни единици Касабашић Ђорђа 

Никола 
морнаричкотехнички поручник Короман Ивана 

Владимир 
поручник ка оклопни единици Крсмановић Ж и -

ворада Драгослав 
поручник на АБХ одбрана Крстић Живка Ми-

хајло 
пешадиски поручник Крстић Милорада Радисав 
поручник за врска Лазаревић Борисава Ненад 
поручник на сообраќајна служба Лончар Дане 

Мирослав 
поручник'на оклопни единици Лукић Станка 

Миленко 
поручник на сообраќајна служба Маћешић Јо-

вана Јован 
интендантски поручник Малчић Петра Стојан 
морнаричкотехнички поручник Мандић Николе 

Душан 
интендантски поручник Марић Јована Благоје 
поручник на оклопни единици Мартић Томе Ни-

кола 
артилериски поручник Милетић Митра Радивоје 
поручник на сообраќајна служба Николић Бо-

ривоја Мирослав 
технички поручник Пајић Живорада Миодраг 

i технички поручник Панић Миленка Милош 
пешадиски поручник Печенковић Шерифа 

Химзо 

поручник на оклопни единици Перовић Жарка 
Божидар 

поручник на оклопни единици Петковић Бого-
љуба Драгутин 

поручник на оклопни единици Петрин,ски Ата-
наса Јосиф 

поручник на сообраќајна слу леба Радиновић 
Боже Миле 

санитетски поручник Ребић Јакше Ранко 
поручник на сообраќајна служба Секиз Саве. 

Милорад 
поручник на оклопни единици Сладојевић 

Бранка Богдан 
пешадиски поручник Смиленовски Станка Јо-

ванчо 
поручник на оклопни единици Стишовић Добри-

воја Милинко 
пешадиски поручник Стојковић Добривоја Миле 
поручник на оклопни единици Шаренац Илије 

Рајко 
интендантски поручник Тодоровић Светозара 

Љубинко 
пешадиски поручник Товорник Франца Антон 
пешадиски поручник Узелац Ђуре Милан 
технички поручник Варе ли ја Ивана Милорад 
поручник на сообраќајна служба Вићентић Ми-

лована Здравко 
интендантски поручник Видаковић Николе Сло-

бодан 
пешадиски поручник Вукадиновић Драгомира 

Батимир 
инженериски поручник Вуковић Миливоја Ма-

тија 
потпоручник на оклопни единици Банђур Владе 

Мирослав 
потпоручник на финансиска служба Голубовић 

Јордана Драгиша 
потпоручник на оклопни единици Хоџар Станка 

Ста?1ислав 
интендантски заставник I класа Аничић Ми-

лојка Милисав 
интендантски заставник I класа Атанасовски 

Петра Славе 
заставник I класа на административна служба 

Бабић Луке Гавро 
заставник I класа на адхминистрат-ивна служба 

Бирач Стеве Михало 
инженериски постар водник I класа Бокал Јо-

жефа Штефан 
пешадиски заставник I класа Цецић Дује Фа-

бијан 
заставник I класа на административна служба 

Ћирић Петра Стојан 
заставник I класа на административна служба 

Допуђ Богдана Петар 
заставник I класа за врска Ђурић Велимира' 

Стојан 
заставник I класа на административна служба 

Граховац Станише Јован 
инженериски постар водник I класа Јакић 

Ивана Рудолф 
заставник Т класа на административна служба 

Јоргић Станка Теодор 
заставник I класа на административна служба 

. Лончаревић Уроша Милорад 
интендантски заставник I класа Маврак Михе 

Душан 
интендантски заставник I класа Ненадовић Ја-

кова Драгослав 
пешадиски постар водник I класа Николић Се-

рафима Томислав 
заставник I класа на административна служба 

Павићевић Владимира Предраг 
заставник I класа на административна служба 

Препелић Стјепана Драгутин 
интендантски заставник I класа Пухаловић Бла-

жа Миле 
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технички заставник I класа Стефановић Недељ-
ка Станче 

технички заставник I класа Швертфајер Илије 
Будимир 

технички заставник I класа Тодоровић Видомира 
Станимир 

заставник I класа на административна ,служба 
Томасовић Тодора Саво 

интендантски заставник I класа Томашевић Но-
вака Стојан 

.технички заставник X класа Вулић Јове Никола 
заставник за врска Антевски Стој мена Благоје 
заставник на сообраќајна служба Антонијевић 

Милоша Михајло 
поморски заставник Бан Стјепана Јосип 
интендантски заставник Бајић Вукића Војислав 
интендантски заставник Беланчић Олге Никола 
пешадиски заставник Бојанц Јоже Антон -
технички заставник Бојовић Недељка Милан 
заставник за врска Благојевић Милића Станимир 
заставник на оклопни единици Батур Мате 

Живко, 
заставник за врска Бошњак Јевте Мирко 
заставник за врска Џаковић Милије ЈБубоје 
интендантски заставник Ћаго Ибре Илијас 
заставник на административна служба Дацић 

Кадрије Халил 
пешадиски заставник Дачић Милоша Драгоје 
заставник на административна служба Денић 

Михајла Миладин 
пешадиски заставник Дракић Филипа Димит-

рије 
заставник на оклопни единици Ђокић Милутина 

Милентије 
заставник на административна служба Фуртула 

Ристе Јово 
заставник на административна служба Хинић 

Петра Милорад 
интендантски заставник Хутен Марка Перо 
заставник на административна служба Илић 

Четка Гојко 
технички заставник Ивановић Добросава Радоја 
инженериски заставник Јевтић Аврама Милош 
заставник на административна служба Капор' 

Митра Богдан 
заставник на административна служба Кос Вин-

ка Иван 
пешадиски заставник Ковачевић Боже Милан 
ветеринарен заставник Кудић Хасиба Расим 
поморски заставник Куколеча Јована Милан 
интендантски заставник Курузовић Милана Љу-

бомир 
заставник на административна служба Лазић 

Тимотија Милован 
артилериски заставник Лукић Илије Стојан 
интендантски заставник Љутовић Тахира Хајро 
интендантски заставник Мандић Пере Милан 
заставтник на административна служба Милић 

Илије Марко 
заставник на административна служба Милоше-

вић Тихомира Милан 
заставник на административна служба Мирковић 

Матије Илија 
ветеринарен заставник Мишкулин Павла Јуре 
технички заставник Мишковић Мирка Будимир 
заставник на административна служба Митевски 

Крсте Глигор 
поморски заставник Митошевић Милана Драган 
пешадиски заставник Недељковић Ђорђа Јордан 
заставник па оклопни единици' Николић Љубо-

мира Крста % 

технички заставник Остојић Филипа Ђуро 
4 технички заставник Паскота Јована Властимир 

технички заставник Павлица Војислава Ненад 

пешадиски заставник Павловић Марина Томис-
лав 

заставник за врска Павловић Симе Ђуро 
заставник за врска Пејчић Никодије Велимир 
заставник на административна служба Петровића 

Љубомира Данило 
интендантски заставник Пилиповић Миле Јово 
технички заставник Петровић Владислава Мио-

драг 
. интендатски заставник Петровић Марко Славко 

интендантски заставник Поповић Јована Ђорђе 
интендантски заставник Поповић Милентије Ми-

ленко 
заставник на административна служба Поповић 

Томе Петко 
пешадиски заставник Фрањић Марије Стјепан 
пешадиски заставник Пуцаревић Душана Милу-

тин 
заставник на административна служба Пустак 

Ђуре Ђуро 
заставник на административна служба Радонић 

Давида Радован 
пешадиски заставник Раичевић Глигорија Мио-

драг -
пешадиски заставник Симић Миладина Крсти-

воје 
морнаричкотехнички заставник Соломун Душана 

Милан 
поморски заставник Смочи л ац Саве Илија 
заставник на административна служба Станко-

вић Николе Војислав 
инженериски заставник Стојановић Лазара Ра,-

дивоје 
технички заставник Стојановић Стојана Алек-

сандар 
заставник ва административна служба Стојковић 

Витомира Вучко 
интендантски заставник Стојковић Станоја Ми-

лан 
артилериски заста,вник Шаренац Трифка Ми-

хајло 
заставник на оклопни единици Тимотија Васе 

Раде 
пешадиски заставник Томић Светислава Стојан 
заставник на административна служба Васиље-

вић Светислава Слободан 
пешадиски заставник Венерина Јована Милан 
заставник на сообраќајна служба Врачар Данила 

Милан 
ветеринарен заставник Вујиновић Душана Де-

симир 
заставник за врска Земен Јана Мартин 
пешадиски заставник Зорић Триве Марко 
заставник на, оклопни единици Жакула Дане 

Јандре 
заставник за врска Жујовић Миливоја Андрија 
инженериски постар водник I класа Вукотић 

Васе Ђорђе 
санитетски постар водник I класа Пејчић Спасо-

ја Мирослав 
постар водник I класа за врска Агатоновић Ра-

досава Александар 
интендантски постар водник I класа Алексић 

доса ва Драгиша 
постар водник I класа за врска Анђелковић 

Мирослава Живорад 
артилериски постар водник Г класа Антић Ми-

лана Драгољуб 
постар водник I класа на административна служ-

ба Бањанин Немање Никол а 
постар водник на административна служба Беш-

лин Мате Иван ' 
интендантски постар водник I класа Богуновић 

Раде Стеван 
пешадиски постар водник I класа Борић Мате 

Иван 
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поморски постар водник I класа Ботица Мате 
Анте 

постар водник I класа на административна служ-
ба Булат Љубана Живко 

интендантски постар водник I класа Цековић 
Мирка Душан 

постар водник I класа на административна 
служба Цвијановић Раде Петар 

постар водник I класа на оклопни единици Мур-
тић Хакије Кемал 

постар водник I класа на административна 
служба Деурић Милоша Бранко 

постар водник I класа на административна 
служба Гобељић Богића Селимир 

артилериски постар водник I класа Грбић Мило-
вана Петар 

постар водник . I класа на административна 
служба Хрванонић Пашана Изет 

постар водник 1 класа на административна 
служба Јанковић Милете Душан 

,технички постар водник I класа Јанковић Ви-
томира Живан 

инженериски постар водник I класа Јовановић 
Алексе Новица 

пешадиски постар водник I класа Јовановић Ра-
де Живко 

технички постар водник I класа Јовић Буде Јо-
ван 

артилериски постар водник I класа Јовић Мило-
рада Томислав 

технички постар водник I класа Јусовић Газе 
Садо 

пешадиски постар водник I класа Керестеш Фа-
бијана Фабијан 

поморски постар водник I класа Кесић Драгоми-
ра Милан 

пешадиски постар водник I класа Кирковски 
Јордана Лазар 

пешадиски постар водник I класа Костић Ста-
ноја Илија 

постар водник I класа за врска Костић Јована 
Момир 9 

артилериски постар водник I класа Кнежевић 
Јакова Антун 

поморски постар водник I класа Лишић Петра 
Ратко 

технички постар водник I класа Лукић Раде Ни-
кола 

постар водник I класа на оклопни единици Ман-
дић Лазара Радован 

постар водник I класа на административна 
служба Ма,ринковић Радомира Живојин 

постар водник 1 класа за врска Маринковић Гој-
ка Драган 

технички постар водник I класа Михајловић Се-
рафима Добривоје 

технички постар водник I класа Маровић Мије 
Иван 

технички постар водник I класа Мирило Богдана 
Војислав 

интендантски постар водник I класа Миловано-
вић Светозара Милић 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Миливојевић Живана Добривоје 

пешадиски постар водник I класа Милетић Петра 
Миодраг 

интендантски постар водник I класа Миљковић 
Живојина Ђорђе 

технички постар водник I класа Мириловић 
Петра Војислав 

инженериски постар водник I класа Матијевић 
Винка Виктор ^ 

постар водник I класа на административна 
служба Николић Радосава Видоје 

постар водник I класа на административна 
служба Орозовић Миле Милош 
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поморски постар водник I класа Пајић Душана 
Марко 

технички постар водник I класа Петровић Вла-
димира Миодраг 

пешадиски постар Бадник I класа Петровић Ста-
нислава Коста 

постар водник I класа на административна 
служба Петковић Селимира Славољуб 

пешадиски постар водник I класа Петровић Ра-
томира Живојин 

постар водник I класа на административна 
служба Пешић Лекса Радован 

постар водник I класа на оклопни единици Пи-
јалић Бајре Рамо 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Попадић Луке Ненад 

постар водник I класа за врска- Радошевић Раде 
Миле 

инженериски постар водник I класа Радић Пере 
Ђорђе 

постар водник I класа за врска Радивојевић Сто-
јадина Радивоје 

пешадиски постар водник I класа Радуловић 
Милутина Радосав 

интендантски постар водник I класа Рајчевић Ђур-
ђа Илија 

поморски постар водник I класа Секулић Мило-
рада Милован 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Симић Светомира Драган 

постар водник I класа на административна 
служба Симић Ранка Љубиша 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Слијепчевић Самојила Адам 

постар водник I класа за врска Светић Петра 
Петар 

пешадиски постар водник I класа Стојадиновић 
Стојана Светомир 

поморски постар водник I класа Стоилов Павла 
Кирил 

постар водник 1 класа на оклопни единици Сту-
пар Петра Станко 

артилериски постар водник I класа Шаиновић 
Милуна Војин 

постар водник I класа на оклопни единици Ша-
ровић Милића Драгољуб 

пешадиски постар водник I класа Шормаз Бо-
жидара Илија 

артилериски постар водник I класа за врска То-
м1дћ Радомира Милутин 

пешадиски постар водник I класа Томшић Ма-
рије Биљем 

технички постар водник I класа Варичак Ђуре 
Миодраг 

технички постар водник I класа Војновић Раде 
Душан 

постар водник I класа на административна 
служба Влаховић Јована Мироје 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Врањешевић Момчила Ђурађ 

артилериски постар водник I класа Вујасиновић 
Луке Павле 

технички постар водник I класа Вукота Бранка 
Рајко 

постар водник I класа на АБХ одбрана Златано-
вић Михаила Драгољуб 

морнаричкотех,нички постар водник Бајалица 
Гојка Дмитар 

технички постар водник Бранковић Радислава 
Ђорђе 

технички постар водник Дрча Владимира Мирко 
санитетски постар водник Дружијанић Мирка 

Анте . . . 
пешадиски постар водник Хржица Марка Стево 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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постар водник за врска Јовановић Радише Ми-
лоје 

технички постар водник Копања Боже Данило 
постар водник на оклопни единици Костић Стај-

ка Добривоје 
пешадиски постар водник Мандић Станка Илија 
технички постар водник Михајловић Благоја 

Милутин 
технички постар ВОДРШК Миличић Станимира 

Родољуб 
постар водник на сообраќајна служба Милојевић 

Вукадина Новица 
технички постар водник Наумовски Арсе Стојан 
технички постар водник Недељковић Радише 

Мирослав 
санитетски постар водник Новковић Ђуре Милић 
артилериски постар водник Парезановић Драгу-

тина Душан 
санитетски постар водник Пековић Владислава 

Вукашин 
постар водник на оклопни единици Писаревић 

Милана Спасоје 
постар водник на сообраќајна служба Плазинић 

Ристе Радојло 
технички постар водник Вићентијевић Радивоја 

Милосав 
технички постар водник Видановић Драгана 

Александар 
водник I класа на оклопни единици Башић Ша-

бана Ибрахим f 

водник I класа на сообраќајна служба Восак 
Баре Рудолф 

пешадиски водник I класа Павковић Анте Иво 
технички воен службеник I класаУХиба Богоми-

ра Живојин 
санитетски воен службеник II класа Стојадино-

вић Вацлава Надежда 
воен службеник И класа на административна 

служба Шимунић Паје Милан 
воен службеник III класа на административна 

служба Бајић Јована Милорад 
технички воен службеник IV класа Додиг Рампе 

Спасија 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Гајић Милића Драган 
санитетски воен службеник IV класа Георгијева 

Васка Блага 
воен службеник IV класа на административна 

служба Килибарда Митра Милутин 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Мацан Вјенцеслава Вјенцеслав 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Макшан Фрање Еартол 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Мрекут Шандора Карло 
санитетски воен службеник IV класа Николић 

Милоша Љубица 
вое,н службеник IV класа на административна 

служба Николић Милутина Верослава 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Новинц Фердинанда Мирослав 
воен службеник IV класа на музичка служба-

Папеш Фрање Драгутин 
воен- службеник IV класа на административна 

служба Павловић Љубомира Животије 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Петровић Растка Тихомир 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Радиновић Илије Владимир 
воен службеник V класа на музичка служба 

Хасаница Дервиша Шевко , 
воен службеник V класа на административна 

служба Јутронић Славка Милева 
воен службеник V класа на музичка служба 

Поткоњак Јована Павле 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Драговић Томислава Никола 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Хабазин Имбре Драго 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Јакоб Антала Антал 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Коцен Јосипа Стјепан 

. воен службеник VI класа на административна 
служба Лончар Владимира Милка 

воен службеник VI класа на музичка служба 
Милинковић Николе Јанко 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Бајец Рудолфа Владимир ^ 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Добрилек Алојза Владислав 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Глушић Доминика Станислав 

воен службеник VII класа на административна 
служба Милекић Јанка Невенка 

воен службеник VII класа на музичка служба 
Веј ин Милоша Ђуро 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Богосављев^! Здравка Лепосава 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Додик Ђорђа Милица 

воен службеник VIII класа на музичка служба 
Ко л анда Јарослава Јосип 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Пешић Александра Тугомир 

— за заслуги здобиени во борбата против непри-
јателот за ослободување на нашата земја, како и на 
изградбата и развитокот на самоуправниот соција-
листички развиток 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

заставник I класа на административна служба 
Милисављевић Петронија Будимир 

воен службеник V класа на административна 
служба Величковић Радова Љубинка 

воен службеник IV класа на административна 
служба Јовановић Борисава Маргита 

воен службеник VI класа на административна 
служба Милетић Петра Тодор 

— за -залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

заставник на административна служба Милоше-
вић Николе Димитрије-

пешадиски заставник Лукић Михајла Бранко 
постар водник I класа на финансиска служба 

Тодоровић Милисава Радосав 
постар водник I класа за врска Топузовић Мио-

драга Борисав 

— за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

технички капетан Гарај Ђуре Петар 
. пешадиски капетан Јевтић Душана Милорад 
пешадиски капетан Миленковски Душана Стојан 
капетан на градежна служба Вујић Александра 

Петар 
технички поручник Аћамовић Бранка Лазар 
пешадиски поручник Андрић Филипа Петар 
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артилериски поручник Барић Анђелка Родољуб 
технички поручник Барковић Јосипа Младен 
артилериски поручник Бојанић Косте Мирко 
поручник за врска Бубаја Миодрага Миливоје 
артилериски поручник Буљан Марка Марко 
артилериски поручник Нојић Трипуна Спасоје 

. пешадиски поручник Драгаш Милована Ђоко 
поручник за врска Ђорђевић Живојина Славо-

љуб 
артилериски поручник Ђурашић Павла Гојко 
пешадиски поручник Хаџић Сулејмана Мустафа 
поручник за врска Халулић Енвера Вања 
артилериски поручник Ивановић Петра Ђуро 
поручник за врска Костов Јордана Ефрем 
поручник на АБХ одбрана Крстић Богосава Јо-

ван 
технички поручник Крштенић Загорке Србољуб 

' артилериски поручник Лангус Антона Иван 
интендантски поручник Матовић Војислава Спа-

соје 
технички поручник Михаиловић Милоша Зоран 
поручник на сообраќајна служба Миленковић 

Миладина Петар 
пешадиски поручник Митић Владимира Драгић 
поручник на АБХ одбрана Мучибабић Душана 

Спасоје 
артилериски поручник Милосављевић Миленка 

Радоје 
пешадиски поручник Павловић Будимира Ста-

ниша 
артилсрпски поручник Пијетловић Симеуна Не-

дељко 
интендантски поручник Радосављевић Милана 

Живота 
пешадиски поручник Садиковић Мушана Вејсил 
поручник на градежна служба Салиу Илми 

Назим 
поручник на АБХ одбрана Стојановић Владис-

лава Иван 
поручник на финансиска служба Стојковић Љу-

бомира Јован 
пешадиски поручник Терзић Живојина Данило 
поручник на оклопни единици Томчић Обрада 

Миљан 
артилериски поручник Томљеновић Јосипа Ми-

рослав 
пешадиски поручник Вацић Николе Јован 
артилериски поручник Зонић Селима Никола 
заставник за врска Ђорђевић Стојана Дамјан 
интендантски заставник Тица Илије Миленко 
интендантски постар водник Арсовски Велинов 

Петар 
постар водник I класа на АБХ одбрана Басурић 

Ђуре Мирко 
постар водник I класа на административна служ-

- ба Дуганић Иштвана Иштван 
технички постар водник I класа Ђурђевић 

Алексе Здравко 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Јефтић Јована Илија 
постар водник I класа за врска Машић Живо-

рада Славко 
интендантски постар водник I класа Петковић 

Василија Ђорђе 
постар водник I класа за врска Протић Ђуре 

Петар 
интендантски постар водник I класа Стајковић 

Душана Слободан 
интендантски постар водник I класа Станков 

Славка Алекса 
технички постар водник I класа Вељић Драгоја 

Душан ^ 
интендантски постар водник I класа Веселић! 

Бошка Богдан 
инженериски постар водник I класа Видовић 

^уре Франо 

пешадиски постар водник I класа Живковић 
Негована Сретен 

артилериски постар водник Ацић Радомира Сло-
бодан 

постар водник на АВН одбрана Алексић Милен-
ка Александар 

технички постар водник Арсовски Благоја Љу-
бомир 

технички постар водник Башић Николе Мате 
технички постар водник Бероња Уроша Мирко 
постар водник на сообраќајна служба Драгиће-

вић Станислава Милан 
постар ВОДНИК за врска Ормановић Николе Ми-

лан 
технички постар водник Петрушевски Трајче 

Диме 
артилериски постар водник" Радмановић Јове 

Петар 
пешадиски постар водник Ремић Столе Душан 
интендантски постар водник Рикановић Николе 

Слободан 
пешадиски постар водник Стојковић Богомира 

Миле 
постар водник за врска Стошић Ратка Сава 
технички постар водник Терзић Илије Драгољуб 
морнаричкотехнички постар водник Томић Ива-

на Бранко 
технички постар водник Трбојевић Живка Петар 
постар водник на административна служба Уба-

вић Момчила Јован 
технички постар водник Угарковић Миле Јосо 
постар водник за врска Зеба Николе Перо 
постар водник на сообраќајна служба Жежељ 

Илије Петар 
ВОДНИК I класа за врска Аврамовић Љубомира 

Маринко 
технички водник I класа Дабић Савана Никола 
водник I класа на оклопни единици Денић Ђор-

ђа Војислав 
пешадиски водник I класа Димитриј евић Јована 

Божидар 
водник I класа за врска Диздар Мухарема Мујо 
пешадиски водник I класа Ђорђевић Борисава 

Слободан 
водник I класа за врска Ђумић Душана Милутин, 
пешадиски водник I класа Грујић Остоје Љубо 
водник I класа на оклопни единици Хаџиахме-

товић Мује Хамед 
водник I класа на сообраќајна служба ЈЃлић 

Светислава Миломир 
водник I класа на сообраќајна служба И лиј оски 

Миј ајла Саво 
артилериски водник I класа Ибрахимпашић Џа-

фера Мухамед 
водник I класа на сообраќајна служба Јаначко-

вић Боривоја Александар 
водник I класа на сообраќајна служба Махмуто-

вић Асима Зејнил 
технички водник I класа Маринковић Вељка 

Јаблан 
водник I класа на оклопни единици Марковић 

Саве Љубан 
водник I класа за врска Милош Боже Јаков 
артилериски водник I класа Милетић Драге Мате 
инженериски водник I класа Мишковић Боже 

Јуре 
интендантски водник I класа Мусић Назима 

Расим 
водник I класа на оклопни единици Настић Ра ј -

ка Тимотије 
пешадиски водник I класа Николић Димитр-ије 

Драган 
артилериски водник I класа Петровић Миодрага 

Богдан 
водник I класа на АБХ одбрана Планинац Ни-

коле Никола 
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постар водник I класа на сообраќајна служба 
Плазинић Милоша Младен 

ВОДНИК I класа на ок попни единици Стјепановић 
Драгољуба Недељко 

пешадиски водник I класа Шиљеговић Чеде 
Миле 

водник I класа за врска Штетин Милана Васа 
'технички водник I класа Ташић Драгутина Сто-

јадин 
технички водник I класа Весић Драгића Буди-

мир 
артилериски водник I класа Влаховић Јоакима 

Славко 
технички водник I класа Живановић Предрага 

Златибор 
пешадиски водник Антић Владимира Синиша 
водник за врска Вејновић Миће Драган 
пешадиски водник Вуковић Благоја Владета 
санитетски воен службеник 1Укласа Денда То-

дора Зора 
санитетски воен службеник IV класа Марковић 

Флоријана Адела 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Шестић Васе Стојан 
санитетски воен службеник V класа Цветковић 

Манојла Добрила 
санитетски воен службеник V класа Нахтигал 

Рудолфа Марија 
санитетски воен службеник V класа Пантелић 

Срећка Надежда 
санитетски воен службеник V класа Павловић 

Николе Надежда 
санитетски воен службеник V класа Савић Ми-

лана Мирјана 
санитетски воен службеник V класа Тодоровић-

-Ивановска Блаже Цветанка 
воен ^службеник VI класа на музичка служба 

Кувелић Богдана Никола 
воен службеник VII класа на музичка служба 

Летинић Стјепана Драгутин 
санитетски воен службеник VII класа Стефа-

новска Сретена Гордана 
санитетски воен службеник VII класа Вртачник 

Томе Анђелка 
санитетски воен службеник VII класа Вукшић 

Раде Даница 
воен службеник VIII класа на музичка служба 

Донков Анте Чедомир 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на вој точките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

технички постар водник Пислевски Стојана Да-
нило 

технички водник I класа Алексић Милоја Ра-
диша 

технички водник I класа Божић Лазе Милорад 
технички водник I класа Милошевић Тројана 

Петко 
водник за врска Кукуљ Драгана Вељко 
водник за врска Максимовић Цзијетика Миодраг 
водник за врска Петровић Душана Гвозден. 
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22 декември 1974 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

318. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за зголемување, намалување односно 
укинување на стапките на основниот да-
нок на промет на одредени производи — 781 

319. Одлука за утврдување износ на девизи 
на определени организации на здружени-
от труд за увоз на суровини и други реп-
родукциони материјали за кои е пропи-
шан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота — — — — — — — — 781 

320. Одлука за користење во 1975 година оп-
ределени средства на глобалната девизна 
квота — — — — — — — — — 782 

321. Одлука за определување посебен износ 
на глобалната девизна квота за опреде-
лени производствени, организации на 
здружениот труд за 1975 година — — — 782 

322. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на стоките на кои при уво-
зот се плаќа посебна такса — — — — 782 

323. Решение за утврдување на девизната кво-
та на републиките и автономните покраи-
ни за 1975 година од девизните дознаки на 
работниците и иселениците откупени во 
1974 година — — — — — — — — 782 

324. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Католички 
Глас" — — — — — — — — — 783 

325. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'Europeo" 783 

326. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" — — — — — — 783 

.̂7. Правилник за дополнение на Техничките 
прописи за специјална заштита на елек-
троенергетските постројки од пожар — 783 

328. Решение за југословенските стандарди од 
областа на континуираниот транспорт — - 784 

329. Решение за југословенскиот стандард за 
трајногоречки печки за цврсти горива — 784 

330. Решение за југословенските стандарди за 
експлозиви и детонирачки штапини — 784 

331. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилната индустрија — — 785 

332. Решение за југословенските стандарди за 
огноотпорен материјал — — — — — 786 

333. Решение за југословенските стандарди за 
цинкови руди — — — — — — — 786 
'.Општествен договор за заедничките осно-
ви за самоуправно уредување на односите 
во стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за 
лични доходи во Социјалистичка Федера-

- тивна Република Југославија — — — 786 
335. Општествен договор за начинот и усло-

вите за финансирање на економската про-
паганда во странство за 1975 година — — 791 

336. Спогодба за промена на затечените цени 
за термозиолациони тули и малтер — — 792 

Назначувања и разрешувања — — — — 792 
Одликувања — — — — — — — — — 794 

Меѓународни договори — — — — — — 389 
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Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр, 17 


