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410. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОМОРСКАТА И 

ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за поморската и внатрешната пловидба, што го 
усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот со-
бор од 19 Јуни 1985 година. 

П бр. 453 
19 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Член 6 
Во член 58 став 1 по зборовите: „тонаж,а на бродот“ 

точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: 
„односно бруто и нето тонажата на бродот“. 

Член 7 
Во член 59 став 2 по зборовите: „Југословенскиот ре-

гистар на бродовите“ се става точка, а текстот до крајот 
на став 2 се брише. 

Член 8 
Во член 60 став 1 по зборовите: „регистарската то-

нажа“ се додаваат запирка и зборот: „тонажатау. 

Член 9 
Во член 65 став 1 точка 1 по зборовите: „нето регис-

тарска тонажа," се додаваат зборовите: „односно бруто 
или нето тонажата,". 

Во точка 2 точката на крајот се заменува со точка и 
запирка и се додава нова точка 3, која гласи: 

„3) ако бродот на внатрешната пловидба се запишува 
во уписникот на поморските бродови, односно ако помор-
скиот брод се запишува во уписникот на бродовите на 
внатрешната пловидба." 

Во став 5 зборовите: „во случајот од точка 1" се заме-
нуваат со зборовите: „во случаите од точ. 1 до 3", а по збо-
ровите: „регистарската тонажа“ се додаваат, и зборовите: 
„односно тонажата". 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-

МОРСКАТА И ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Законот за поморската и внатрешната пловидба 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77 и 13/82) во член 6 точ-
ка 10 по зборот: „метри“ запирката се брише, а зборот: 
„а“ се заменува со зборот: „или“. 

Член 2 
Во член 28 точка 2 по зборот: „предмети“ се додаваат 

зборовите: „и патници“. 

Член 3 
Во член 29 став 1 по зборот: „пловидбата“ се брише 

запирката и се додаваат зборовите: „или претставуваат 
опасност од загадување,". 

Член 4 
Во член 41 точка 1 под б) зборот: „вработени“ се за-

менува со зборовите: „кои работат“. 

Член 5 
Во член 51, на сите места, по зборовите: „за товарни-

те линии“ се брише запирката и се додаваат зборовите: 
„или Меѓународната конвенција за спречување на загаду-
вање на морето од бродови“. 

Член 10 
Во член 67 став 1 се менува и гласи: 
„Бродските исправи и книги предвидени со овој за-

кон мораат да бидат составени на еден од јазиците на на-
родите на Југославија, а меѓународното свидетелство за 
товарната линија (член 74 точка 7), меѓународното свиде-
телство за ослободување од одредбите за товарната лини-
ја (член 75), уверението за способноста на поморскиот 
брод за натоварување на сиплив товар (член 87), меѓуна-
родното свидетелство за баждарење (член 79), уверението 
за осигурување или друга финансиска гаранција за имот-
ната одговорност за штета предизвикана од загадување со 
масло (член 81) и меѓународното свидетелство за спречу-
вање од загадување со масло (член 97) - и на англиски ја-
зик." 

Во став 2 зборовите: „уверението за способноста на 
бродот за товарење на сиплив товар (член 87)," се бришат, 
а по зборовите: „(член 91)" се додаваат запирка и зборови-
те: „свидетелството за спречување од загадување со масло 
(член 97)". 

Член 11 
Во член 74 во уводната реченица по зборовите: „соод-

ветни свидетелства," Се додаваат зборовите: „односно до-
датоци на свидетелствата,". 

Во точка 8 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и се додаваат нови точ. 9 и 10, кои гласат: 

„9) додаток на свиделството за сигурноста на кон-
струкцијата на товарен брод - на поморски танкер од 500 
БРТ или повеќе, врз кој се применува Меѓународната кон-
венција за заштита на човечкиот живот на море, а којшто 
во поморскиот сообраќај врши меѓународни патувања; 
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10) додаток на свидетелството за сигурноста на опре-
мата на товарен брод - на поморски танкер од 500 БРТ 
или повеќе, врз кој се применува Меѓународната конвен-
ција за заштита на човечкиот живот на море, а којшто во 
поморскиот сообраќај врши меѓународни патувања.". 

Член 12 
Член 79 се менува и гласи: 
„Поморскиот брод мора да има свидетелство за 

баждарење. 
Поморскиот брод долг 24 m и повеќе, врз кој се при-

менува Меѓународната конвенција за баждарење, а кој во 
поморскиот сообраќај врши меѓународни патувања, мора 
да има меѓународно свидетелство за баждарење. 

Со свидетелство за баждарење и со меѓународното 
свидетелство за баждарење се докажува бруто и нето ре-
гистарската тонажа на бродот односно бруто и нето то-
нажата на бродот. 

Свидетелството за баждарење односно меѓународно-
то свидетелство за баждарење ја губи важноста кога пора-
ди преправките извршени на бродот се менува неговата 
бруто џли нето регистарска тонажа, односно бруто или не-
то тонажата на бродот. 

Ако југословенски поморски брод го баждарел во 
странство странски орган односно установа, свидетел-
ството за баждарење односно меѓународното свидетел-
ство за баждарење што го издал тој орган односно устано-
ва ја губи важноста кога поморскиот брод ќе стигне во 
првата југословенска лука. 

По исклучок од одредбата на став 5 од овој член, на 
југословенски поморски брод кој има странско свидетел-
ство за баждарење односно меѓународно свидетелство за 
баждарење може да му се одобри, по доаѓањето во првата 
југословенска лука, во период од една година да го корис-
ти тоа свидетелство, ако поморскиот брод е баждарен по 
системот кој суштествено не се разликува од системот за 
баждарење според техничките правила на Југословенскиот 
регистар на бродовите." 

Член 13 
Во член 83 став 3 зборот: „прописите“ се заменува со 

зборовите: „техничките правила на Југословенскиот ре-
гистар на бродовите“. 

Во став 4 по зборовите: „освен меѓународното свиде-
телство за товарната линија," се додаваат зборовите: 
„свидетелството за сигурноста на конструкцијата на това-
рен брод издадено со рок на важење од пет години,". 

Во став 5 точка 1 зборовите: „на свидетелството за 
конструкцијата на товарен брод“ се заменуваат со зборо-
вите: „на свидетелството за сигурноста на конструкцијата 
на товарен брод издадено со рок на важење од четири го-
дини“. 

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи: 
„Важењето на додатокот на свидетелството за сигур-

носта на конструкцијата на товарен брод и на додатокот 
на свидетелството за сигурноста на опремата на товарен 
брод трае најдолго до истекот на рокот на важењето на со-
одветното свидетелство за сигурноста.". 

Досегашните ст. 7, 8 и 9 стануваат ст. 8, 9 и 10. 
Досегашниот став 10, кој станува став П, се менува и 

гласи: 
„Важењето на регистарот на товарниот уред се по-

тврдува годишно со контролен преглед, а се обновува се-
која четврта година или најдолго пет години со редовен 
преглед." 

Досегашниот став 11 станува став 12. 

Член 14 
Во член 85 став 2 по зборовите: „свидетелството за 

сигурноста на опремата на товарен брод," се додаваат 
зборовите: „свидетелството за баждарење, меѓународното 
свидетелство за баждарење,". 

Член 15 
Во член 87 став 2 зборовите: „се утврдува и начинот 

на натоварување^" се заменуваат со зборовите: „се по-
тврдува дека бродот ги задоволува условите пропишани 
за превоз“. 

Член 16 
Во член 90 став 1 точка 3 се менува и гласи: 
„3) уверение за периодичното испитување на исправ-

носта на дигалката односно на направата за дигање која 
служи за работи на бродот;". 

Член 17 
Во член 92 зборовите: „од над 150 номинални коњски 

сили на оската“ се заменуваат со зборовите: „со сила на 
оската од 110kW и повеќе“. 

Член 18 
Во член 93 зборовите: „над 150 номинални коњски си-

ли на оската“ се заменуваат со зборовите: „со сила на ос-
ката од 110 kW и повеќе. 

Член 19 
Член 97 се менува и гласи: 
„На поморски брод, заради заштита на околината, 

му се издаават соодветни исправи, и тоа: 
1) меѓународно свидетелство за спречување на зага-

дување со масло - на поморски танкер од 150 БРТ и пове-
ќе и на поморски брод од 500 БРТ и повеќе, кој не е танкер, 
врз кој се применува Меѓународната конвенција за спречу-
вање на загадување на морето од бродови, а којшто во по-
морскиот сообраќај врши меѓународни патувања; 

2) свидетелство за спречување на загадување со мас-
ло: 

- на поморски танкер од 150 БРТ и повеќе и на по-
морски брод од 400 БРТ и повеќе, кој не е танкер, а корис-
ти масло како погонско гориво, којшто во поморскиот со-
обраќај не врши меѓународни патувања; 

- на поморски танкер помал од 150 БРТ; 
- на поморски брод поголем од 50 БРТ, а помал од 

400 БРТ, кој не е танкер, а користи масло како погонско 
гориво; 

- на поморски брод кој има погонски уред со сила на 
оската од 100 kW и повеќе, без оглед на тонажата, ако ко-
ристи масло како погонско гориво; 

- на поморски танкер од 250 БРТ и повеќе, врз кој се 
применува Меѓународната конвенција за спречување на 
загадување на морето од бродови, кој во поморскиот сооб-
раќај врши меѓународни патувања на релации подолги од 
50 наутички милји, во траење не подолго од 72 часа; 

- на поморски брод од 500 БРТ и повеќе, кој не е тан-
кер, врз кој се применува Меѓународната конвенција за 
спречување на загадување на морето од бродови, КОЈШТО 
во поморскиот сообраќај врши меѓународни патувања ис-
клучително во посебни подрачја определени со таа кон-
венција; 

3) книга за масла, I Дел (постапки во просториите со 
уреди) - на секој поморски танкер, поморски брод од 50 
БРТ и повеќе, како и на поморски брод што има погонски 
уред чија сила на оската изнесува 110 kW и повеќе, без ог-
лед на тонажата, а што користат масло како погонско го-
риво; 

4) книга за масла, II Дел (постапка со товарот и ба-
ластот) - на секој поморски танкер. 

Важењето на исправите од точ. 1 и 2 на овој член трае 
најдолго пет години, под услов контролните прегледи да 
се вршат во обемот и роковите во периодот на траењето 
на важењето на свидетелствата.". 

Член 20 
Во член 98 зборовите: „и 79" се заменуваат со зборо-

вите: „79 и 97", а зборовите: „книгата з“а стабилитетот од 
член 86" - со зборовите: „книгата од чл. 86 и 91". 
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Член 21 
Во член 100 став 5 зборовите: „ст. 4 и 5" се заменува-

ат со зборовите: „ст. 5 и 6". 

Член 22 
Во член 101 став 2 зборовите: „ст. 7, 8,9 и 10" се заме-

нуваат со зборовите: „ст. 8, 9, 10 и 11". 

Член 23 
Во член 114 став 1 по зборот: „морнарица“9 се додава-

ат зборовите: „кој врши работи со кои се обезбедува пло-
видбата“, а по зборот: „овластување“ точката се заменува 
со запирка и се додаваат зборовите: „како и приправник 
за стекнување на звање“. 

По став 3 се додаваат нови ст. 4 и 5, кои гласат: 
„ Покрај овластувањето за вршење работи на соод-

ветно звање од став 2 на овој член, членовите на екипажот 
можат да стекнуваат и посебни овластувања. 

Посебните овластувања од став 4 на овој член се стек-
нуваат со положен соодветен испит." 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 24 
Во член 155 став 1 точка 1 по зборовите: „на море“ се 

додава запирка, а зборовите: „и Меѓународната конвенци-
ја за товарните линии“ се заменуваат со зборовите: „Меѓу-
народната конвенција за товарните линии и Меѓународна-
та конвенција за спречување на загадување на морето од 
бродови“ и по зборовите: „за способноста“ се додава за-
пирка, а зборовите: „ и свидетелство за товарната линија“ 
се заменуваат со зборовите: „свидетелство за товарната 
линија и свидетелство за за спречување на загадување со 
масло“. 

Член 25 
Во член 175 став 1 точка 4, точката на крајот се заме-

нува со знакот точка и запирка и се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) брод што во целост или делумно е во сопственост 
на странски физички или правни лица, под услов Соција-
листичка Федеративна Република Југославија да врши 
контрола во управните, економските и техничките праша-
ња над бродот и ако тој упис го дозволи сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на сообраќајот и врски-
те." 

Во став 2 зборовите: „од точ. 3 и 4" се заменуваат со 
зборовите: „од точ. 3, 4 и 5.". 

Член 26 
Во член 201 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Договорното заложно право на брод може да 

содржи и овластување од доверителот, во случај на неис-
платување на долгот, да го намири своето побарување со 
искористување на бродот, ако тоа е предвидено со догово-
рот.". 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 

Член 27 
Во член 205 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Договорното заложно право на брод не се протега 

на искористувањето и употребата на бродот, ако не е дого-
ворено поинаку." 

Член 28 
Во член 785 став 2 по зборот: „пловидбата“ точката 

се брише и се додаваат зборовите: „или претставува опас-
ност од загадување.". 

Член 29 
Во член 1023 став 1 зборовите: „10.000 до 500.000 ди-

нари ќе се казни“ се заменуваат со зборовите: „25.000 до 

1,000.000 динари ќе се казни за“, а во точка 3 по зборот: 
„пловидбата“ се додаваат зборовите: „или кој претставува 
опасност од загадување“. 

Во став 2 зборовите: „3.000 до 30.000" се заменуваат 
со зборовите: „6.000 до 60.000". 

Член 30 
Во член 1024 став 1 зборовите: „5.000 до 200.000" се 

заменуваат со зборовите: „25.000 до 400.000". 
Во став 2 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „5.000 до 40.000". 

Член 31 
Во член 1025 став 1 зборовите: „3.000 до 30.000" се за-

менуваат со зборовите: „6.000 до 60.000". 
Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000" се заменуваат 

со зборовите: „2.000 до 20.000". 

Член 32 
Во член 1026 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменува-

ат со зборовите: „4.000 до 40.000". 

Член 33 
Во член 1027 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменува-

ат со зборовите: „4.000 до 40.000". 

Член 34 
Во член 1028 зборовите: „2.000 до 20.000" се заменува-

ат со зборовите: „4.000 до 40.000". 

Член 35 
Во член 1029 зборовите: „1.500 до 15.000" се заменува-

ат со зборовите: „3.000 до 30.000", а по зборовите: „на дру-
гите членови на екипажот“ се додаваат зборовите: „или 
околината од загадување со опасни и штетни материи 
(масло, отпадни течни горива и нивни мешаници, отпадни 
води и други отпадни материи, како и со радиоактивни 
или слични отпадоци) од бродот“. 

Член 36 
Во член 1030 став 1 зборовите: „1.000 до 10.000" се за-

менуваат со зборовите: „2.000 до 20.000", а зборовите: 
„(член 32)" - со зборовите: „(член 32 став 1)". 

Во став 2 зборовите: „1.000 до 5.000" се заменуваат со 
зборовите: „2.000 до 10.000". 

Член 37 
Во член 1031 зборовите: „500 до 5.000" се заменуваат 

со зборовите: „1.000 до 10.000". 

“ Член 38 
Во член 1032 зборовите: „до 3.000" се заменуваат со 

зборовите: „до 6.000". 

Член 39 
Во член 1033 зборовите: „до 2.000" се заменуваат со 

зборовите: „до 4.000". 

Член 40 
Во член 1034 точка 1 зборовите: „2.000 до 10.000" се 

заменуваат со зборовите: „4.000 до 20.000", а во точка 2 
зборовите: „500 до 5.000" - со зборовиве: „1.000 до 10.000". 

Член 41 
Во член 1036 став 1 по точка 3, се додава нова точка 4, 

која гласи: 
„4) ги определува пловните патишта на кои важи ме-

ѓународен или меѓудржавен режим на пловидбата, како и 
објектите за безбедност на пловидбата на тие патишта;". 



Страна 940 - Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 21 јуни 1985 

Во досегашната точка 4, која станува точка 5, зборо-
вите: „и 627" се заменуваат со запирка и со зборовите: 
„627 и 842". 

Во став 2 по точка 11 се додаваат нови точ. 12, 13 и 
14, кои гласат: 

„12) за испитувањето на несреќи на бродови; 
13) за вршењето пробно возење на бродови; 
14) за посебните овластувања на членовите на еки-

пажот и за испитната програма за стекнување на посебни 
овластувања." 

Член 42 
До 18 јули 1994 година, поморски брод може да има, 

покрај свидетелството или наместо свидетелството од 
член 79 ст. 1 и 2 на овој закон, и свидетелство за баждаре-
ње, со кое се утврдува бруто и нето-тонажата во регистар-
ски тони. 

Член 43 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи член 19 од Законот за Установата за 
одржување на поморските пловни патишта („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 50/74 и 17/81). 

Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

411. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 
Се прогласува Законот за прометот на експлозивни 

материи што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 19 јуни 1985 година. 

П бр. 454 
19 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател на 
Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заштита на животот, здравјето и безбедноста 

на луѓето, на материјалните блага и човековата средина, 
прометот на експлозивни материи се врши под условите 
определени со овој закон. 

Одредбите на овој закон не се однесуваат на проме-
тот на експлозивни материи за потребите на вооружените 

сили на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, како и на сместувањето на експлозивни материи во 
јамски магазини на рударски организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Под прометот на експлозивни материи, во смисла на 

овој закон, се подразбира набавката, продажбата и употре-
бата на експлозивни материи, како и сместувањето на ек-
сплозивни материи во магазини, прирачни складови и 
продавници на организации на здружен труд и на други 
организации што вршат набавка, складирање односно 
продажба на тие материи. 

Член 3 
Експлозивни материи, во смисла на овој закон, се 

цврсти и течни хемиски материи што имаат особина, под 
надворешно дејство, со експлозивно хемиско разорување 
да ослободуваат енергија во вид на топлота или гасови, 
предметите наполнети со експлозивни материи и сред-
ствата за палење, огнофрлачките и слични предмети. 

Член 4 
Со промет на експлозивни материи можат да се зани-

маваат организациите на здружен труд што за тоа ќе до-
бијат одобрение од надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина на чија територија имаат 
седиште и кои, врз основа на запишување во судскиот ре-
гистар, вршат работи на промет на експлозивни материи, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Организациите на здружен труд, други организации 
и поединци можат да ги набавуваат и употребуваат само 
експлозивните материи за чие пуштање во промет е изда-
дено одобрение односно кои се наведени во Листата на ек-
сплозивни материи што можат да се пуштаат во промет. 

Член 5 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на експлозивни материи се должни, во соглас-
ност со своите самоуправни општи акти, да организираат 
и вршат контрола над исполнувањето на пропишаните ус-
лови и со спроведувањето на мерки за прометот на тие ма-
терии. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и поединци што во 

текот на прометот непосредно ракуваат или на друг начин 
доаѓаат во допир со експлозивни материи се должни да ги 
преземат сите пропишани превентивни и заштитни мерки 
со кои се осигурува заштитата на животот, здравјето и 
безбедноста на луѓето, на материјалните блага и човекова-
та средина. 

Член 7 
Со експлозивни материи во прометот можат да ракуг 

ваат само полнолетни лица што се стручно оспособени за 
ракување со тие материи. 

Стручната подготовка потребна за работа на работи 
и задачи на кои се ракува со експлозивни материи се ут-
врдува под условите и на начин што се предвидени со про-
пис што го донесува надлежниот орган во републиката од-
носно во автономната покраина. 

Лицата што не се стручно оспособени за ракување со 
експлозивни материи можат само да ги пренесуваат, нато-
варуваат, истоваруваат и да ги сместуваат тие материи во 
магазин или склад, и тоа ако се претходно запознаени со 
начинот на работа, со опасностите и со заштитните мерки 
при работата. 

Ако работите од став 3 на овој член ги вршат лица 
што не се стручно оспособени за ракување со експлозивни 
материи, тие работи мораат да ги вршат под непосредно 
раководство и надзор на лице стручно оспособено за раку-
вање со тие материи. 
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II. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МА-
ТЕРИИ ВО ПРОМЕТ 

Член 8 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на експлозивни материи мораат, пред добива-
њето на одобрение од член 4 став 1 на овој закон, да обез-
бедат простории во кои тие материи ќе се сместуваат и чу-
ваат одвоено од другите производи. 

Техничките, безбедносните и санитарно-хигиенските 
услови на просториите за сместување на експлозивни ма-
терии мораат да бидат во согласност со одредбите на овој 
закон, на прописите донесени врз основа на овој закон и 
со важечките југословенски стандарди и технички норма-
тиви. 

Член 9 
Експлозивните материи можат да се пуштаат во про-

мет само во пакување и со ознаките што се предвидени со 
прописите со кои се уредува превозот на опасни материи. 

Садовите односно другата амбалажа во која се наоѓа-
ат експлозивни материи мораат да бидат од таков квали-
тет што при ракувањето и складирањето да не може да 
дој-де до растурање на тие материи ниту до допир на тие 
материи со подот на складот или на другите простории во 
кои се сместени тие материи. 

Член 10 
Експлозивните материи произведени во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија и експлозивни-
те материи произведени во странство можат да се пушта-
ат во промет само врз основа на одобрение. Одобрението 
1 и издава сојузниот орган на управата надлежен за внат-
решни работи. 

За секоја експлозивна материја произведена во стран-
ство увозникот е должен, кон барањето за издавање на 
одобрението од став 1 на овој член, да приложи и стручно 
мислење на странскиот производител со кое се докажува-
ат нејзините особини. 

Пред издавањето на одобрение за пуштање во про-
мет на експлозивна материја што е произведена во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија се врши 
испитување на таа материја. 

Член 11 
Испитување на експлозивните материи врши специја-

лизираната организација на здружен труд или друга орга-
низација што ќе ја овласти функционерот кој раководи со 
сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти или стручната комисија што ќе ја формира тој функци-
онер. 

Трошоците за испитувањето на експлозивните мате-
рии ги поднесува организацијата на здружен тру,д што ба-
ра одобрение за пуштање во промет на експлозивна мате-
рија. 

Височината на надоместот за испитување на експло-
зивни материи ја определува сојузната организација над-
лежна за работи на цените, на предлог о^ сојузниот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи, а по прет-
ходно прибавено мислење од Стопанската комора на Ју-
гославија. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи донесува прописи 
за условите што мораат да ги исполнуваат организациите 
на здружен труд или други организции што вршат испиту-
вање на експлозивни материи во поглед на техничката оп-
ременост, стручноста на кадрите и нивното работно иску-
ство на соодветни работи. 

Член 12 
Барањето за издавање на одобрение за пуштање на 

експлозивни материи во промет, покрај основните подато-
ци за експлозивната материја, мора да содржи: 

1) назив, особини и други податоци со кои се декла-
рира“експлозивната материја; 

2) опис на работите за кои е наменета експлозивната 
материја (подземни или надземни работи, работи во ме-
тански јами и сл.); 

3) стручно мислење на организацијата на здружен 
труд, на друга организација или на комисијата што врше-
ла испитување на експлозивната материја со кое се до-
кажуваат нејзините особини; 

4) упатство за начинот на употреба и уништување на 
^потрошеното количество експлозивна материја; 

5) други податоци што се значајни за безбедно корис-
тење на експлозивната материја. 

Член 13 
Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни 

работи, составува врз основа на издадените одобренија од 
член 10 став 1 на овој закон, Листа на експлозивните мате-
рии што можат да се пуштаат во промет. 

Листата на експлозивните материи што можат да се 
пуштаат i во промет се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Член 14 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со прометот на експлозивни материи се должни да приба-
ват од производителот стручно мислење за нејзините осо-
бини со кое се потврдува дека експлозивната материја ги 
исполнува условите утврдени во одобрението за нејзино 
пуштање во промет. Кон стручното мислење за особините 
на експлозивната материја се прилага декларација, упат-
ство за начинот на употреба на експлозивната материја и 
упатство за начинот на нејзиното уништување. 

Кон експлозивните материи што се пуштаат во про-
мет задолжително се прилага декларацијата од став 1 на 
овој член, која содржи: 

1) име и хемиски ,назив на експлозивната материја; 
2) податоци за содржината на активните супстанции; 
3) датум на производството на експлозивната мате-

рија; 
4) рок на употребата; 
5) назив и адреса на производителот; 
6) податоци за начинот и условите за складирање; 
7) опис на работите за кои е наменета. 
Декларацијата и упатството од став 1 на овој член 

мораат да бидат отпечатени на јазиците и писмата на на-
родите на Југославије, утврдени со Републичките устави, и 
на јазиците на албанската и унгарската народност. 

Организацијата на здружен труд што се занимава со 
промет на експлозивни материи е должна при продажба 
на експлозивна материја кон секое пакување да ги при-
ложи декларацијата и упатството од став 1 на овој член. 

Член 15 
Експлозивните материи можат да им се продаваат са-

мо на организации на здружен труд, на други организации 
и на поединци што имаат одобрение за нивна набавка. 

Одобрение за набавка на експлозивни материи издава 
надлежниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина. 

Барањето за издавање одобрение за набавка на ек-
сплозивни материи содржи: назив и седиште на организа-
цијата на здружен труд, односно податоци за лицето што 
го поднесува барањето; податоци за лицето што ќе ја пре-
земе експлозивната материја, податоци за лицето што ќе 
ракува со експлозивните материи; технички назив на ек-
сплозивната материја; причини поради кои се набавуваат 
експлозивните материи; количеството што се набавува; 
податоци за можностите за сместување на експлозивни 
материи, за начинот на нивниот превоз, времето и место-
то на изведувањето на работите со тие материи и рок до 
кој тие ќе бидат потрошени. 
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На организациите на здружен труд чија дејност бара 
редовна употреба на експлозивни материи може, зависно 
од можностите за сместување и од обемот на потрошувач-
ката на експлозивни материи, да им се издаде одобрение 
за повеќекратна набавка на тие материи, со рок на важење 
од една година. 

Член 16 
Одобрението за набавка на експлозивни материи на 

подносителот на барањето му се издава во два примерока. 
Организацијата на здружен труд што се занимава со 

промет на експлозивни материи е должна, при продажба-
та на експлозивна материја во обата примерока на одобре-
нието, да ги назначи видот и количеството на продадената 
експлозивна материја, со тоа што едниот примерок го за-
држува за себе, а другиот му го врачува на купувачот. 

Член 17 
Одобрение за набавка на експлозивни материи нема 

да им се издаде на: 
1) малолетно лице; 
2) лице што е осудено за кривично дело или што е 

казнето за прекршок, ако кривичното дело односно пре-
кршокот укажува на неговата неподобност за држење на 
експлозивни материи или на можност за злоупотреба на 
тие материи, ниту на лице против кое се води кривична 
или прекршочна постапка за такво кривично дело или 
прекршок; 

3) лице што нема оправдана потреба за експлозивна 
материја; 

4) лице што не ги обезбедило условите потребни за 
превоз односно за пренесување и сместување на експло-
зивна материја, или не е стручно да ракува со експлозивна 
материја односно не обезбедило стручно лице за ракување 
со експлозивни материи; 

5) организација на здружен труд што не ги исполнува 
условите во поглед на сместувањето и чувањето на ек-
сплозивни материи или нема стручно лице за ракување со 
такви материи. 

Одобрение за набавка на експлозивни материи нема 
да се издаде ни ако тоа го налагаат интересите на јавниот 
ред и мир односно интересите на безбедноста. 

Во решението со кое врз основа на став 1 точка 3 и 
врз основа на став 2 од овој член, се одбива барањето за 
издавање одобрение за набавка на експлозивни материи не 
мораат да се наведат причините од кои се раководел над-
лежниот орган при донесувањето на решението. 

Член 18 
Со едно одобрение за набавка на експлозивни мате-

рии на поединец може да му се одобри набавка најмногу 
пет килограми експлозивни материи, 50 парчиња средства 
за палење и соодветно количество бавногорлив штапин. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
поединец може да му се одобри набавка на поголемо коли-
чество експлозивни материи, поголем број на средства за 
палење и поголемо количество бавногорлив штапин, ако 
врз основа на приложената проектна документација може 
да се утврди дека за изведување на работите се потребни 
тие количества. 

Во одобрението за набавка на експлозивна материја 
што му се издава на поединец се определува и местото на 
набавката на таа материја, кое е најблиско до местото на 
употребата на експлозивната материја. 

Поединец што набавил екплозивни материи е 
должен, по завршените работи, преостанатите количества 
на тие материи да А ги врати на организацијата на 
здружен труд кај која ги набавил или стручно,лице да ги 
уништи и за тоа да го извести органот што го издал одоб-
рението за набавка на експлозивна материја. 

Член 19 
Организацијата на здружен труд што добила одобре-

ние за набавка на експлозивни материи може, во случај на 

потреба, да ги позајми од друга организација на здружен 
труд само оние експлозивни материи и во оние количества 
што се наведени во одобрението за набавка на експлозив-
ни материи. 

Организацијата на здружен труд што и позајмила на 
друга организација на здружен труд експлозивни материи 
е должна во рок од осум дана од денот кога и е предадена 
експлозивната материја на таа организација да го извести 
органот што го издал одобрението за набавка џг. експло-
зивни материи за видот и количеството на позајмените ек-
сплозивни материи. 

Член 20 
Организациите на здружен труд што набавуваат, про-

даваат, употребуваат или на друг начин вршат промет на 
експлозивни материи се должни да водат евиденција за на-
бавените, продадените, потрошените, уништените или на 
друг начин отуѓените количества на експлозивни материи. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: 
1) назив и адреса на организацијата на здружен труд 

која набавува, продава, употребува или уништува експло-
зивни материи, односно име и презиме, адреса и број на 
личната карта на лицето што набавува експлозивна мате-
рија; 

2) назив и количество на експлозивната материја; 
3) име и презиме, адреса и број на личната карта на 

лицето што ги презело експлозивните материи; 
4) број на одобрението за набавка на експлозивни ма-

терии и назив на органот што го издал одобрението, да-
тум на издавањето на експлозивната материја, потпис на 
лицето што ја издало и потпис на лицето што ја презело 
експлозивната материја. 

Член 21 
Организацијата на здружен труд што употребила ек-

сплозивни материи мора неупотребените експлозивни ма-
терии и неупотребливата амбалажа во која биле спакувани 
експлозивни материи да и ги врати на организацијата на 
здружен труд од која ги набавила, или да ги уништи во 
согласност со упатството од производителот и на начин 
кој не ги загрозува животот, здравјето и безбедноста на лу-
ѓето, материјалните блага и човековата средина. 

Организацијата на здружен труд од став 1 на овој 
член е должна да го извести надлежниот орган во републи-
ката односно во автономната покраина за местото, време-
то и начинот на уништување на неупотребените експло-
зивни материи и на неупотребливата амбалажа и тоа нај-
доцна на два дена пред денот определен за уништување на 
тие материи односно амбалажа. 

Член 22 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на експлозивни материи на мало можат во сво-
ите продавници или прирачни складови да сместуваат са-
мо муниција, ловечки барут, капсли за ловечка муниција, 
пиротехнички производи, бавногорлив штапин и помош-
ни средства за палење, под услов вкупното количество на 
барутот, заедно со баруЈот што се наоѓа во муницијата да 
не го надминува количеството од 20 килограми. 

Количествата на експлозивни материи поголеми од 
количествата од став 1 на овој член и, другите видови ек-
сплозивни материи мораат да бидат сместени во магазин. 

Организацијата на здружен труд, чија дејност бара 
употреба на експлозивни материи, може тие материи да ги 
сместува и во контејнери што се изработени за тоа, под ус-
ловите и во количествата утврдени со пропис што го доне-
сува надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина. 

Член 23 
Просториите во кои се сместуваат експлозивни мате-

рии мораат да бидат обезбедени од пристапот на неовлас-
тени лица. 
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Клучевите од просториите во кои се држат експло-
зивни материи може да ги чува само лицето што се грижи 
за сместувањето и издавањето на тие материи. 

Член 24 
Магазините за сместување на експлозивни материи 

мораат да бидат надвор од населени места и доволно од-
далечени од јавни патишта, железнички пруги и далново-
ди со висок напон односно одвоени од тие објекти со за-
штитен градобран или со ѕид што дава полна заштита од 
експлозија и пожар. 

Локацијата и инвестиционо-техничката документаци-
ја за изградба на магазини за сместување на експлозивни 
материи ги одобрува надлежниот орган во републиката 
односно во автономната покраина, во согласност со про-
пишаните технички нормативи. 

Употребата на магазин за сместување на експлозивни 
материи ја одобрува со решение надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. Во решени-
ето се определува кои видови експлозивни материи и во 
кои количества можат да се сместуваат во магазинот. 

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи, во соработка со со-
јузниот секретар за народна одбрана, донесува прописи за 
утврдување на безбедносните растојанија за сите типови 
складови, натоварни, претоварни и истоварни места, како 
и прописи со кои поблиску се утврдуваат условите што 
мораат да ги исполнуваат тие објекти и места, и за начи-
нот на нивното физичко обезбедување. 

Член 25 
Во магазин во кој се чуваат повеќе видови експлозив-

ни материи, тие материи мораат да се сместуваат во одво-
ени простории или во прегради посебно изградени за тоа. 

Средствата за палење не смеат да се држат во магази-
нот заедно со експлозивни материи, освен ако во магази-
нот постојат простории посебно опремени за тоа. 

Член 26 
Внатрешноста на магазинот за сместување на експло-

зивни материи треба, по правило, да биде осветлена со 
дневна светлина. 

Ако магазинот се осветлува со електрично осветле-
ние, електричните инсталации мораат да бидат изведени 
во согласност со прописите за техничките нормативи со 
кои се уредува ракувањето со експлозивни материи и се 
предвидуваат мерки за заштита на животот, на здравјето 
и безбедноста на луѓето, материјалните блага и човекова-
та средина од експлозии и пожари. 

Член 27 
Магазинот за сместување на експлозивни материи, 

по правило, не се загрева. 
Ако е неопходно загревање на определени простории 

во магазинот, тоа мора да се врши во согласност со про-
пишаните технички нормативи. 

Член 28 
Магазинот за сместување на експлозивни материи 

мора да има вентилација. 
Отворите за вентилација мораат да бидат изработени 

така што да не можат да се затворат односно да се затнат 
и низ нив да не може да влезе вода во магазинот. 

Член 29 
Магазините, продавниците и прирачните складови за 

сместување на експлозивни материи мораат да бидат 
снабдени со апарати или со други уреди за гаснење 
пожари и мораат да имаат громобранска инсталација. 

Член 30 
Експлозивните материи се држат во магазин за смес-

тување на експлозивни материи во пропишаното пакува-

ње и сложени на начинот предвиден со пропишаните тех-
нички нормативи. 

Член 31 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на експлозивни материи, како и организациите 
на здружен труд и поединиците што набавуваат експло-
зивни материи за сопствени потреби, се должни во случај 
на исчезнување на тие материи да преземат потребни мер-
ки за нивно пронаоѓање и за исчезнато количество експло-
зивни материи веднаш да ја известат најблиската станица 
на милицијата. 

III. НАДЗОР 

Член 32 
Надзор над применувањето на заштитните и другите 

мерки на безбедност пропишани со овој закон вршат над-
лежните органи во републиката односно во автономната 
покраина. 

Член 33 
Во вршењето на надзорот, органот од член 32 на овој 

закон може: 
1) да нареди утврдените неправилности да се отстра-

нат во рокот што ќе го определи тој; 
2) да им забрани натамошно ракување со експлозив-

ните материи на лицата што не се стручно оспособени за 
ракување со тие материи; 

3) привремено да забрани вршење на одделни деј-
ствија во врска со прометот или со употребата на експло-
зивни материи, ако во поглед на местото, времето и начи-
нот за вршење на таа дејност не се исполнети пропишани-
те услови; 

4) да и забрани на организацијата на здружен труд да 
се занимава со промет или со употреба на експлозивни ма-
терии, ако утврди дека во организирањето на прометот 
или во начинот на користењето на тие материи се сторени 
потешки пропусти во поглед на преземањето на заштит-
ните и други мерки на безбедност; 

5) да запре изградба и реконструкција на магазини 
или на други простории за сместување на експлозивни ма-
терии за чија локација, изградба или реконструкција не 
постои согласност односно одобрение од надлежниот ор-
ган - додека не се прибави согласност односно одобрение; 

6) да забрани промет на експлозивни материи чии са-
дови и друга амбалажа, пакување и ознаки не се во соглас-
ност со одредбите на член 9 од овој закон - додека не се 
отстранат утврдените недостатоци; 

7) да забрани промет на експлозивни материи што не 
се наведени во Листата на експлозивни материи што 
можат да се пуштаат во промет и да го определи начинот 
на постапувањето со тие материи; 

8) да забрани употреба на магазин, склад, натоварно, 
претоварно или истоварно место што не ги исполнуваат 
условите пропишани со овој закон и со техничките норма-
тиви; 

9) да одземе експлозивни материи на поединец што 
тие материи ги држи или употребува спротивно на одред-
бите од овој закон; 

10) да нареди преземање на други пропишани мерки 
во врска со прометот, ракувањето и чувањето на експло-
зивни материи. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Со парична казна од 500.000 до 5,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организација на здружен труд 
или друго правно лице: 

1) ако се занимава со промет на експлозивни материи 
без одобрение од надлежниот орган (член 4 став 1); 

2) ако набави или употреби експлозивна материја за 
чие пуштање во промет не е издадено одобрение односно 
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Koja не е наведена во Листата на експлозивни материи 
што можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2); 

3) ако експлозивна материја произведена во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија или експло-
зивна материја произведена во странство пушти во про-
мет пред добивањето на одобрение за нејзино пуштање во 
промет (член 10 став 1); 

4) ако продаде експлозивна материја на организација 
на здружен труд или на друга организација или на поеди-
нец што нема одобрение за набавка на таа материја (член 
15 став 1); 

5) ако позајми експлозивна материја на организација 
на здружен труд која нема одобрение за набавка на таа ма-
терија, или позајми во количество поголемо од количес-
твото наведено во одобрението за набавка на експлозивни 
материи (член 19 став 1). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна од 10.000 до 200.000 лина-
ра и одговорното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго правно лице. 

За дејствието од став 1 точ. 2 и 5 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во орга-
нот на општествено-политичката заедница, во друг 
државен орган или во месната заедница со парична казна 
од 10.000 до 200.000 динари. 

Член 35 
Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако во согласност со Своите самоуправни акти не 
организира или не врши контрола над исполнувањето на 
пропишаните услови и над спроведувањето на мерките за 
промет на експлозивни материи (член 5); 

2) ако пред издавањето на одобрението за занимава-
ње со промет на експлозивни материи не обезбеди просто-
рии во кои тие материи ќе ги сместува и чува одвоено од 
другите производи (член 8 став 1); 

3) ако пушти во промет експлозивна материја што не 
е спакувана или обележана во согласност со прописите со 
кои се уредува превозот на опасни материи (член 9 став 1); 

4) ако држи експлозивни материи во садови или во 
друга амбалажа од која, при ракувањето и складирањето, 
може да дојде до растурање или до допир на тие материи 
со подот на складот или на друга просторија во која се 
сместени тие материи (член 9 став 2); 

5) ако во рок од осум дена од денот на позајмувањето 
не го извести органот што го издал одобрението за набав-
ка на експлозивна материја за видот и количеството на по-
зајмената експлозивна материја (член 19 став 2); 

6) ако не води или неуредно ја води пропишаната 
евиденција за набавените, продадените, потрошените, 
уништените или на друг начин отуѓените количества на 
експлозивни материи (член 20); 

7) ако неупотребената експлозивна материја и поу-
потребливата амбалажа во која била спакувана експлозив-
ната материја не и ги врати на организацијата на здружен 
труд од која ги набавила или не ги уништи во согласност 
со упатството на производителот и на начин со кој не се 
загрозува животот, здравјето и безбедноста на луѓето, ма-
теријалните блага и човековата средина или ако не го из-
вести надлежниот орган во републиката односно во авто-
номната покраина за местото, времето и начинот на 
уништување на неупотребената експлозивна материја и 
^употребливата амбалажа, најдоцна два дена пред денот 
определен за уништување на таа материја односно амба-
лажа (член 21); 

8) ако во продавница или прирачен склад смести ек-
сплозивни материи што не можат да се држат во тие објек-
ти или ги држи во количества поголеми од 20 килограми 
(член 22 став 1); 

9) ако просториите во кои се сместени експлозивни 
материи не ги обезбеди од пристапот на неовластени лица 
(член 23 став 1); 

10) ако употреби магазин за сместување на експлозив-
ни материи без одобрение од надлежниот орган во репуб-
ликата односно во автономната покраина или во магазин 
смести вид материја која не е определена во решението 
или во количество поголемо од количеството определено 
во решението (член 24 став 3); 

11) ако складот, натоварното, претоварното или ис-
товаривте место не ги обезбеди физички на начин опреде-
лен со прописот донесен врз основа на овој закон (член 24 
став 4); 

12) ако во магазинот во кој се чуваат повеќе видови 
експлозивни материи не ги смести тие материи во одвоени 
простории или во прегради посебно за тоа изградени, или 
средства за палење држи заедно со експлозивни материи 
(член 25); 

13) ако електричните инсталации во магазинот за 
сместување на експлозивните материи, што се осветлува 
со електрично осветление, не ги изведе во согласност со 
прописите за техничките нормативи со кои се уредува ра-
кувањето со експлозивни материи и се предвидуваат мер-
ките за заштита на животот, здравјето и безбедноста на 
луѓето, на материјалните блага и на човековата средина 
од експлозии и пожари (член 26 став 2); 

14) ако загревањето во магазинот, кога е тоа неопход-
но, не се врши во согласност со пропишаните технички 
нормативи (член 27 став 2); 

15) ако магазинот, продавницата и прирачниот склад 
за сместување за експлозивни материи не ги снабди со 
апарат или со други уреди за гаснење на пожари или со 
громобранска инсталација (член 29); 

16) ако во случај на исчезнување на експлозивни ма-
терии не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓа-
ње и за исчезнатото количество експлозивни материи вед-
наш не ја извести најблиската станица на милицијата 
(член 31). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за 
прекршок со парична казна од 3.000 до 30.Q00 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице. 

Член 36 
Со парична казна од 10.000 до 250.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако со експлозивните материи ракува малолетно 
лице или лице кое не е стручно оспособено за ракување со 
тие материи или ако експлозивните материи ги пренесува-
ат или натоваруваат или истоваруваат или сместуваат во 
магазин или во складови лица што не се за тоа стручно ос-
пособени без надзор од лицето стручно оспособено за ра-
кување со тие материи (член 7); 

2) ако пушти во промет експлозивна материја за која 
не прибавило од производителот стручно мислење за неј-
зините особини или ако кон стручното мислење не при-
ложи декларација и упатство за начинот на употреба на 
експлозивната материја и упатство за начинот на нејзино-
то уништување (чћен 14); 

3) ако при продажба на експлозивна материја, во оба-
та примерока на одобрението за набавка на експлозивна 
материја не ги назначи видот и количеството на продаде-
ната експлозивна материја (член 16); 

4) ако магазинот за сместување на експлозивни мате-
рии нема вентилација или отворите за вентилација се из-
градени така што да можат да се затворат односно да се 
затнат или низ нив да може да продре вода во магазинот 
(член 28); 

5) ако експлозивната материја во магазинот за смес-
тување на експлозивни материи не ја држи во пропишано-
то пакување и сложена на начинот предвиден со пропиша-
ните технички нормативи (член 30). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за пре-
кршок со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице. 
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Член 37 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари или со 

казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поединец: 
1) ако набави или употреби експлозивна материја за 

чие пуштање во промет не е издадено одобрение или која 
не е наведена во Листата на експлозивни материи што 
можат да се пуштаат во промет (член 4 став 2); 

2) ако набави експлозивна материја за која нема одоб-
рение за набавка (член 15 став 1); 

3) ако, по завршените работи, преостанатото количе-
ство на експлозивна материја не и го врати на организаци-
јата на здружен труд кај која го набавило или стручно ли-
це не ја уништи или ако за тоа не го извести органот што 
му го издал одобрението за набавка на експлозивна мате-
рија (член 18 став 4); 

4) ако клучевите од просториите во кои се сместени 
експлозивни материи му ги довери на лице кое не се 
грижи за сместување и издавање на тие материи (член 23 
став 2); 

5) ако во случај на исчезнување на експлозивни мате-
рии не ги преземе потребните мерки за нивно пронаоѓање 
или за исчезнатото количество на експлозивни материи 
веднаш не ја извести најблиската станица на милицијата 
(член 31). ' 

Член 38 
Осудата на одговорното лице во организацијата на 

здружен труд или во друго правно лице за стопански пре-
стап од член 34 на овој закон на парична казна во износ 
поголем од 30.000 динари повлекува, како правна последи-
ца на осудата, забрана на вршењето работи и задачи на 
промет на експлозивни материи. 

Правната последица од став 1 на овој член трае три 
години од денот на правносилноста на пресудата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Функционерот кој раководи со сојузниот орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи е должен, во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, да ги донесе прописите од член 24 на овој закон. 

Член 40 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со промет на експлозивни материи се должни постојните 
складови и продавници да ги адаптираат и опремат така 
што да им одговараат на условите утврдени со овој закон 
и со прописите донесени врз основа на овој закон во рок 
од две години од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Член 41 
Листата од член 13 на овој закон ги содржи и експло-

зивните материи за чие пуштање во промет е издадено 
одобрение според прописите што важеле до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за прометот на експлозивни ма-
терии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/76). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

412. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА 

ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ 
Се прогласува Законот за измена на Законот за На-

градата „Едвард Кардељ“, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 јуни 1985 го-
дина. 

П бр. 455 
19 јуни 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД 

КАРДЕЉ“ 
Член 1 

Во Законот за Наградата „Едвард Кардељ“ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 13/82) во член 10 
став 4 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборови-
те: „пет месеци“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

413. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и со член 12 
став^ 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните покра-
ини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 17 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1984 
ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната банка 
на Југославија за 1984 година, што ја донесе Советот на 
гувернерите со својата одлука О. бр. од 24 до 27 март 1985 
година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 544 

17 јуни 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р 
Претседател 

на Соборот на републиките 
и покраините, 

Методи Антов, с.р. 
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414. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 286 став 2 точка 2 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и со член 12 
став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните покра-
ини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 17 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 
ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната бан-
ка на Југославија за 1985 година, што го донесе Советот 
на гувернерите со својата одлука О. бр. од 23 до 27 март 
1985 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 545 
17 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

Претседател на 
Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с.р. 

415. 

Тргнувајќи од состојбата на економските односи на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија со 
странство, согледливите процеси и промени во светското 
стопанство, потребата за побрзо отстранување на расчеко-
рот помеѓу трајното определување на политиката на еко-
номско отворање спрема светот и постигнатите резулта-
ти, како и од нужноста за донесување како на тековни така 
и на развојно-стратегиски програми и мерки, 

тргнувајќи од начелата на Уставот на СФРЈ, опреде-
лувањата на Програмата на Сојузот на комунистите на Ју-
гославија и на Долгорочната програма за економска ста-
билизација, 

тргнувајќи од начелните ставови на неврзаните земји 
содржани во документите усвоени на конференциите на 
највисоко ниво, ставовите на Групата 77 земји во развој, 
одлуките на Организацијата на обединетите нации, како и 
од спогодбите на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија за економската соработка со другите држави и 
со регионалните економски организации, 

уверена дека стабилниот и динамичен општествен, 
стопански и културен развој на земјата во условите на со-
цијалистичкото самоуправување и нејзината меѓународна 
положба бара широко вклучување на југословенското сто-
панство во меѓународните економски односи врз основа 
на оптимално користење на соцствените материјални и 
човечки извори и на оспособеноста на стопанството за 
рамноправна, ефикасна и урамнотежена соработка со 
странство, 

врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 
став 2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Соборот на републиките и покраините од 17 јуни 
1985 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА СО СТРАНСТВО 

I 
1. Современиот развој во светот доведе до растечка 

меѓуповрзаност и меѓузависност на националните стопан-
ства. Развојот на технологијата, со која располагаат раз-
виените земји и врз која се заснова високата специјализа-
ција на производството, уште повеќе ја засили нерамноп-
равната положба на земјите во развој. Во условите на 
светска економска криза суштествено се влошени можнос-
тите за економски развој и соработка во светот, со што по-
себно се засегнати земјите во развој, особено најмалку раз-
виените меѓу нив. Во тие околности продлабочувањето на 
економскиот јаз м е ^ развиените земји и земјите во развој 
е се поопасен извор нЦ ^Антички и социјални растројства 
во светот. 

2. Политиката на блокови и интересни сфери, изразе-
ните процеси на политизација и милитаризација на еко-
номските односи, натпреварот во вооружување, агресија-
та врз независните земји пројавена во разни видови, заос-
трувањето на постојните и отворањето на нови кризни 
жаришта - неповолно се одразуваат врз сите области на 
меѓународните економски односи. Се поголемиот удел на 
воената опрема и на вооружувањетр во структурата на 
производството ангажира огромни средства и умови, 
отежнувајќи го економскиот и социјалниот развој и загро-
зувајќи ги мирот и безбедноста во светот. 

3. Кризата на светското стопанство и на меѓународ-
ните економски односи, а посебно протекционистичките 
мерки што развиените земји на Запад широко ги примену-
ваат, депресијаџијата на цените на стоките од земјите во 
развој, осцилаџиите во движењата на интервалутарните 
курсеви и политиката на високи каматни стапки предизви-
куваат мошне тешки проблеми во развојот на светското 
стопанство, а посебно на стопанството на земјите во раз-
вој. (Особено загрижува височината на надворешните до-
лгови на земјите во разв^ и фактот дека одливот на фи-
нансиските средства од тие земји е поголем од приливот 
на средствата за нивни развој. Со тоа долговите стануваат 
глобален проблем на светското стопанство што врз еко-
номските и општествено-политичките движења во земји-
те-должнички влијае дестабилизирачки а тоа има несог-
ледливи последици за економскиот и политичкиот развој 
во светот. Тоа, покрај другото, изискува промени на по-
стојниот меѓународен финансиски и монетарен систем. 

Извесното оживување на стопанската активност во 
некои развиени земји на Запад е од таков карактер што не 
дава изгледи за трајно и стабшкго оздравување, па се по-
требни сериозни промени во меѓународниот економски и 
финансиски систем. 

4. Надминувањето на кризата на меѓународните еко-
номски односи и обезбедувањето на побрз развој на земји-
те во развој бараат структурни и институционални проме-
ни во процесот на воспоставување на новиот меѓународен 
економски поредок. Тоа е основа за натамошен напредок 
и развој на светското стопанство л на рамноправната ме-
ѓународна соработка. Составен дел на овие процеси е се 
поширокото индивидуално и колективно потпирање врз 
сопствените сили на земјите во развој, со постојано шире-
ње на основите на меѓународните економски односи врз 
принципите на рамноправност и заемна корист. 

Загрижува неподготвеноста на развиените земји да ги 
прифатат нужните промени во системот на меѓународни-
те економски односи, како и настојувањето на некои од 
нив да ги поништат досега постигнатите позитивни резул-
тати во меѓународната соработка за развојот и да ја зао-
биколат Организацијата на обединетите нации. Развојот 
на мултилатералната економска соработка, и со тоа, на 
спогодбеното барање излез од постојните тешкотии пре-
тставува пат и придонес за поусогласен развој на светско-
то стопанство и на меѓународните економски односи. 



Петок, 21. јуни 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 30 - Страна 947 

5. Неповолните текови во светското стопанство и во 
меѓународните економски односи негативно дејствуваат и 
врз меѓународната економска положба на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и го отежнуваат поак-
тивното вклучување на нејзиното стопанство 6о меѓуна-
родната поделба на трудот. 

6. Влошената положба на нашата земја во меѓународ-
ните економски односи е последица, пред се, од нарушува-
њата во сопствениот економски развој, автаркичноста, не-
достигот на извозно-развојна стратегија, превисоката над-
ворешна задолжтеност, несоодветното реагирање на енер-
гетската криза, слабостите во системот и механизмите на 
економските односи со странство и незадоволителната ор-
ганизираност и усогласеност на дејствувањето на носите-
лите на економската соработка со странство. 

Врз тешкотиите во економските односи со странство, 
како и врз вкупниот стопански развој влијаеше недоволно-
то дејствување на економските законитости на пазарот, 
изразените слабости во функционирањето на единствени-
от југословенски пазар и незадоволителниот степен на са-
моуправното поврзување и на интеграцијата на здружени-
от труд. Тоа доведе до крупни структурни проблеми во 
стопанството, нерационално користење на изедените ка-
пацитети и до ниска општествена продуктивност на тру-
дот. Несразмерната потрошувачка, како и недоволното 
влијание на светските норми на стопанисувањето негатив-
но се одразија врз развојот на производните сили и врз 
јакнењето на конкурентната способност на нашето сто-
панство на светскиот пазар. Последица од тоа е релативно 
помалото присуство на Југославија во меѓународните еко-
номски текови, намалувањето на уделот на нашиот извоз 
во светскиот извоз, зголемувањето на надворешнотргов-
скиот и платниот дефицит и големиот пораст на за-
долженост на земјата. 

7. Врз натамошниот развој на стопанството на Југо-
славија ќе влијаат и во иднина правците и динамиката на 
промените во светското стопанство. Несомнено е, меѓу-
тоа, дека тој развој ќе зависи, пред се, од сопствената спо-
собност брзо и адекватно да реагираме на тие промени, 
користејќи ги најновите техничко-технолошки достигања, 
рационално употребувајќи ги материјалните и човечките 
извори и компаративните предности на меѓународен 
план. 

Интензивирањето на економските односи со стран-
ство, посебно на извозот, претпоставува, пред се, и 
поцелосно дејствување на критериумите на продуктивнос-
та, економичноста и на работењето на развиените стран-
ски стопанства, јакнење на економските законитости на 
домашниот пазар и врз тие основи, валоризација на наши-
те развојни цели. Тоа интензивирање вклучува изградба 
на оптимални капацитети, брз техничко-технолошки раз-
вој, адекватно користење на домашните извори, поттикну-
вање на развојот и примената на сопствените научни и 
технолошки достигања, поцелосно користење на кадров-
ските потенцијали, подолгорочна кадровска политика и 
побрзо кадровско приспособување кон потребите на раз-
вивањето на економската соработка со странство. 

II 
Собранието на СФРЈ ги утврдува следниве основи на 

политиката, насоки и правци на активностите во областа 
на економските односи со странство: 

1. Развивањето на економската соработка на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија со стран-
ство, врз принципите на рамноправност, обострана ко-
рист и заемно уважување на интересите е една од суштес-
твените нретпоставки на динамичниот развој на југосло-
венското стопанство и на неговото успешно вклучување 
во меѓународната поделба на трудот. Тежиштето на стра-
тегијата на економските односи со странство и на вкупна-
та развојна политика мора да биде врз натамошната ек-
спанзија на извозот врз основа на поголема ирожуктив-
ност на трудот и поефикасно работење и порационална 
супституција на увозот. 

2. Остварувањето на политиката и системот во облас-
та на економските односи со странство утврдени во До-
лгорочната програма за економска стабилизација создава 
услови за динамичен и стабилен општествен и стопански 
развој. 

3. Решавачко значење за развивањето на економските 
односи со стрнство, како дел од вкупниот стабилен сто-
пански развој, има натамошното јакнење на улогата на ра-
ботниците во одлучувањето и поголемиот степен на само-
управното здружување на трудот и средствата. 

Исклучително важно е усогласувањето на поединеч-
ните и на заедничките интереси на различните субјекти во 
планирањето и реализацијата на економските односни со 
странство, а заради оптимални вкупни извозни ефекти. 
Тоа е услов за побрзо одвивање на интеграционите проце-
си и на поделбата на трудот во југословенското стопан-
ство по пат на општествено планирање и насочување на 
стопанскиот развој на единствениот југословенски пазар. 

4. Економската соработка со странство мора да се за-
снова врз долгорочни и стабилни основи, со унапредување 
на нејзиното програмирање, организација и координација, 
со самоуправно поврзување на производствените и ис-
тражувачко-развојните организации и со здружување на 
финансиските средства. 

5. Заради остварување на долгорочната извозна ори-
ентација е потребно: 

- со решенијата во стопанскиот систем и со мерките 
на економската политика да се создаваат услови во кои 
здружениот труд ќе биде мотивиран за трајна ориентација 
кон извоз. Во врска со тоа е неопходно во практиката до-
следно да се остварува концептот на системот и на поли-
тиката на економските односи со странство прифатен во 
Долгорочната програма за економска стабилизација; 

- самоуправно здружување на трудот и средствата на 
единствениот југословенски пазар и решителна ориента-
ција на непосредните производители кон извоз, како и ан-
гажирање врз тоа на сите општествени субјекти заради 
надминување на расцепканоста и заради обезбедување на 
поголем степен на концентрација на средствата и кадрите, 
со поголемо вклучување на науката; 

- организациите на здружен труд и нивните асоција-
ции посебно внимание да и посветуваат на примената на 
современите достигања во производството и современиот 
маркетинг (особено на економската пропаганда и произ-
водството на стоки и давањето услуги за потребите на 
светскиот пазар и на се поширокото истапување со стоки 
под сопствен заштитен знак, со сопствен дизајн и инова-
ции); создавањето и регистрирањето на единствени за-
штитни марки за југословенските производи наменети за 
извоз; почитувањето на добрите деловни обичаи (стабил-
ност и солидност) во извршувањето на договорните усло-
ви и обврски; 

- да се развива производството, пред с^, на стоки и 
услуги во кои имаме или можеме да имаме компаративни 
предности, т.е. во расположивите природни ресурси, има-
јќи ги предвид и можностите за супституција на увозот, и 
во развојниот потенцијал (науката, технологијата, образо-
ванието, информатиката, организацијата). Да се подобру-
ва квалитетот на производите и услугите, како и сите дру-
ги елементи кои позитивно влијаат врз конкурентноста на 
меѓународниот пазар (рокови на испорака, обезбедување 
на резервни делови и сервисирање, доследно почитување 
на добрите деловни обичаи, организирано истражување на 
светскиот пазар); 

на стопанството да му се обезбеди ефикасна финан-
сиска поддршка заради вклучување во меѓународните еко-
номски текови. Со здружени усилби банките, заедно со 
стопанството, ќе ги, организираат формите на вршење на 
стопанските дејности во странство, пред се, во земјите во 
развој, кои ќе обезбедуваат информатика и маркетинг, ка-
ко и помош во финансирањето на претходните работи по-
требни за добивање на работите. Југословенската банка за 
меѓународна економска соработка треба да одигра своја 
општествена улога во собирањето на банките и на финан-
сиските институции заради заеднички настап и помош на 
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стопанството на странските пазари. За таа цел на Банката 
треба да и се обезбедат трајни и стабилни извори на сред-
ства; 

- со спроведувањето на мерките за оживување на 
производството и за стабилизација на стопанските текови, 
постепено да се создава претпоставка за воспоставување 
на конвертибилност на динарот. 

6. Во стопанскиот развој е неизбежна поинтензивна 
примена на резултатите од науката и технологијата, како 
со подобро користење на сопствените остварувања така и 
на достигањата во светски размери, по пат на рамнопавна 
научна и технолошка соработка. Со координиран увоз 
треба да се обезбедува врвна технологија во согласност со 
стратегијата на долгорочниот стопански и технолошки 
развој, со зголемени усилби да се развијат сопствените 
можности врз основа на единствената стратегија на техно-
лошкиот развој на Југославија. 

7. Во економските односи со странство, покрај зголе-
мувањето на стоковната размена, треба да се настојува со 
сите земји во кои за тоа постојат услови и обострани еко-
номски интереси врз долгорочна и стабилна основа да се 
развиваат производствената и техничко-технолошката со-
работка, индустриската кооперација, соработката во об-
ласта на агрокомплексот, финансиската соработка и заед-
ничките вложувања. Таквата економска соработка мора да 
придонесе за модернизација на сопственото производство, 
вклучувајќи ги техничко-технолошките иновации и ин-
форматиката, за подигање на квалитативните елементи на 
стопанисувањето, за остварување на потребните структур-
ни промени и за поуспешно учество на југословенското 
стопанство на светскиот пазар. 

Интензивно меѓусебно да се поврзуваат одделни фор-
ми на економската соработка со странство така што сто-
ковната размена да биде се повеќе во функција на индус-
триската кооперација и специјализација и на други видови 
долгорочна и стабилна соработка. 

8. Неопходно е да се засилува учеството на услугите 
во вкупниот извоз. Притоа посебно внимание треба да му 
се посвети на нивното интегрално поврзување со другите 
форми на проширување на економските односи со стран-
ство. 

Географската положбата на Југославија дава големи 
можности за развивање на транзитниот сообраќај. Посеб-
но бнимание да и се посвети на модернизацијата на сооб-
раќајот; на изработката на долгорочни програми за развој 
на копнените, поморските, речните и воздушните сообра-
ќајници; на унапредувањето на соработката помеѓу луки-
те на Јадранско Море и на зголемувањето на користењето 
на нашите лучки капацитети. Користењето на природните 
богатства на морето, исто така, треба да се вклучува во 
меѓународната економска соработка. 

Поцелосно да се искористат широките можности за 
развој на туристичкото стопанство. Врз таа основа да се 
комплетира туристичката понуда и посебно да се подобри 
асортиманот на стоките и услугите заради зголемување на 
вкупната туристичка потрошувачка; за тоа треба да при-
донесат соодветните системски решенија и мерките на 
економската политика. Во 1985 година да се согледаат 
можностите и да се пристапи кон отворање на царински 
зони во согласност со законот. 

Заради што поуспешно вклучување во инвестициони-
те работи во странство, се понеопходно е здружувањето и 
поврзувањето на изведувачите на инвестициони работи и 
на производителите на опрема и материјал, на организа-
циите на здружен труд за инженеринг и консалтинг, на 
банките и другите учесници заради истражување на паза-
рот, организиран настап и давање комплетни услуги, по-
чнувајќи од прединвестиционите активности преку изво-
зот на наша опрема и материјали до пуштањето на објек-
тите во погон. Ваквото поврзување, како и поврзувањето 
на разни форми на научно-техничката соработка со инвес-
тиционите активности ќе придонесе за зголемување на 
конкурентната способност на југословенското стопанство 
на светскиот пазар. 

9. Треба доследно да се спроведува програмата за 
нормализација на надворешната ликвидност. Основна 

ориентација на таа програма треба да биде намалувањето 
на степенот на задолженоста на земјата, со сведување на 
височината на годишната отплата на 25% од девизниот 
прилив до 1990 година, и намалувањето на височината на 
надворешниот долг. Тоа треба да се постигне, во прв ред, 
со зголемување на извозот и на девизниот прилив. Со на-
малување на износот на долгот и на степенот на за-
долженост на земјата ќе се овозможи развивање на нор-
мални кредитно-финансиски односи со странство. 

Во услови на нужност висок процент на девизниот 
прилив да се користи за отплата на странските долгови, 
отплатата мора да се решава на таков начин кој го обезбе-
дува и поттикнува развојот на стопанството со воведува-
ње на иновации и со примена на нова технологија како ос-
нова за идниот развој. 

Да се обезбеди доследно спроведување на начелото 
дека одговорноста за секое ново задолжување ја поднесува 
оној кој се задолжува и кој, според тоа, е должен да го вра-
ти кредитот. 

III 
Собранието на СФРЈ ги утврдува следниве правци на 

активноста во развојот на билатералната, мултилатерал-
ната, регионалната и субрегионалната соработка: 

1. Остварувањето на урамнотежен регионален распо-
ред на економските односи на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија со странство е суштествен еле-
мент на зачувувањето и јакнењето на независната меѓуна-
родна положба на Југославија како неврзана и социјалис-
тичка земја. Во среднорочниот план на општествено-еко-
номскиот развој да се утврдат пропорциите на регионал-
ниот распоред на економските односи со странство. 

2. Да се постигаат што поурамнотежени економски 
односи со одделни земји на тој начин што постојната не-
рамнотежа би се отстранувала или ублажувала со проши-
рување на соработката, а не со нејзино намалување. Увоз-
ните потреби да се намируваат, пред се, од земјите што се 
готови повеќе да увезуваат наши производи и да оствару-
ваат потрајни форми на соработка. 

3. За развивање на економската соработка со одделни 
земји, покрај билатералните договори за меѓусебната со-
работка, треба да се користат и можностите што ги даваат 
спогодбите за соработка со определни регионални и суб-
регионални економски интеграции чиишто членки се од-
носните земји. И во иднина треба решително да се залага-
ме за постигање на такви спогодби и за овозможување на 
такви услови и практика во која регионалните економски 
интеграции и нивното проширување нема негативно да 
влијаат врз одвивањето на рамноправната и обострано ко-
рисна соработка со одделна земја или групи земји. 

4. Во односите на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија со соседните земји треба повеќе да се 
користат погодностите што ги даваат близината на паза-
рот и повеќестраната упатеност на заедничка соработка. 
Тргнувајќи од тоа, соработката со соседите да се постави 
и да се развива врз дологорчни основи, а посебно во об-
ласта на сообраќајот, електросистемот, комуникационите 
системи, во областа на водостопанството, туризмот и во 
други области. Да се донесат долгорочни програми за еко-
номска соработка со соседните земји во што пократок рок. 

Во развојот на добросеседите односи, во рамките на 
меѓудржавните спогодби понатаму да се развива погра-
ничната економска соработка која едновремено придоне-
сува за подобро поврзување на деловите на народите и на-
родностите кои живеат по должина на границите. 

Во поширокиот регион на соседството да се поттик-
нува ширењето и јакнењето на економската соработка на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија со 
земјите на Балканот и Средоземјето на билатерален и 
мултилатерален план. 

5. Во соработката со развиените земји на Запад се не-
опходни организирани и координирани усилби за воспос-
тавување на порамноправни и поурамнотежени економ-
ски односи. Да се поттикнува зголемувањето на трговска-
та размена, особено со поголемо учество на југословенски-

\ 
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от извоз во вкупната меѓусебна трговска размена и со ко-
ристење на погодностите што ги даваат општата шема на 
преференцијалите како инструмент за продлабочување на 
соработката и спогодбите за економската соработка на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија со 
регионалните групации. Да се унапредуваат производстве-
ната кооперација и заедничките вложувања и особено тех-
ничката соработка врз проектите од заеднички интерес и 
врз проектите во трети земји. 

Посебно е значајно, во рамките на натамошниот раз-
вој на соработката со развиените земји на Запад, на тех-
ничко-технолошки план да се остваруваат такви односи 
што ќе го поттикнуваат побрзиот развој на сопствените 
технолошки потенцијали и ќе го намалуваат степенот на 
технолошка зависност. 

За натамошен развој и унапредување на соработката 
со европските развиени земји на Запад треба да придонесе 
остварувањето на Спогодбата помеѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Европската економска 
заедница (БЕЗ), со која треба постојано да се развиваат и 
збогатуваат договорните односи и форми на соработка. 
Во преговорите за обновување на трговскиот дел од Спо-
годбата да се настојува да се установат нови решенија во 
регулирањето на односите со БЕЗ што би придонеле кон 
поповолни и постабилни услови за југословенскиот извоз 
на индустриски и земјоделски производи во Заедницата. 

Соработката со земјите членки на Европското 
здружение за слободна трговија (ЕФТА) да се развива со 
унапредување на постојните билатерални форми и со про-
ширување на мултилатералната соработка воспоставена 
помеѓу СФРЈ и ЕФТА, вклучувајќи ги и можностите што 
произлегуваат од Декларацијата СФРЈ - ЕФТА (Берген, 
1983). 

За пошироко познавање, за размена на искуствата и 
за проширување на економската соработка со развиените 
земји на Запад треба да придонесе соработката со Органи-
зацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). 

6. Тргнувајќи од достигнатиот обем на економските 
односи со социјалистичките земји, посебно треба да се 
поттикнува онаа соработка што ќе придонесува за јакнење 
на производствената кооперација и специјализација, за 
трансфер на технологијата, за заеднички вложувања, за 
финансиска и научно-техничка соработка, како и за сора-
ботка во областа на енергијата, суровините и храната. 

Во економската соработка на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија со овие земји и понатаму 
да се усовршува практиката на склучување трговски и 
платни спогодби, петгодишни спогодби и годишни прото-
коли за размена на стоки и услуги, да се интензивира ра-
ботата на меѓувладините и други мешовити органи за за-
емна економска и начуно-техничка и друга соработка. 

Мултилатералната економска и научно-техничка со-
работка на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и на земјите членки на Советот за заемна економ-
ска помош (СЕВ) и понатаму да се развива врз основите 
на Спогодбата за учествување на Југославија во работата 
на органите на СЕВ од 1964 година. 

7. Во развојот на економските односи со странство 
посебно значење има спроведувањето на Резолуцијата на 
Собранието на СФРЈ за развивање на економската сора-
ботка на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со земјите во развој, усвоена на 16 декември 1983 го-
дина. Неопходно е сите носители на економската соработ-
ка со земјите во развој максимално да се ангажираат врз 
нејзината конкретизација и остварување. 

Заради посилно поттикнување на економската сора-
ботка на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со земјите во развој да се доградат решенијата и ме-
ханизмите во стопанскиот систем и економската политика 
во согласност со интересите на здружениот труд. 

Заради обезбедување на трајна и стабилна ориента-
ција на стопанството кон одделни пазари, а посебно кон 
пазарите на земјите во развој, потребно е да се разработи 
комплексен механизам за заштита на организациите на 
здружен труд. како од комерцијалните така и од нестопан-
ските ризици. 

Да се настојува соработката да се прошири на сите 
земји кога постои заеднички интерес: да се развиваат дол-
горочните форми на производствено-техничко поврзува-
ње, особено преку заеднички вложувања и заедничко про-
изводство, индустриска кооперација, пренесување на до-
стигањата на науката, техниката и технологијата и заед-
ничко користење на природните богатства и на недоволно 
искористените производствени капацитети, како и заед-
ничко производство на храна: да се засилат активностите 
зрз склучувањето на билатералните меѓудржавни спогод-
би со кои се уредуваат прашањата значајни за натамошно-
то унапредување на меѓусебната економска соработка; по-
ефикасно да се решаваат отворените прашања за стабил-
ни, квалитетни и со планот предвидени износи на сред-
ства за дополнително кредитирање и осигурување на изво-
зот на опрема и за изведување на инвестициони работи во 
странство; посебно внимание да му се посвети на финан-
сирањето на прединвестиционите активности заради на-
времно вклучување во работите. 

Посебно е потребно меѓу земјите во развој да се под-
држува, поттикнува и иницира финансиската соработка 
помеѓу финансиските и банкарските организации, како и 
соработката со регионалните и меѓународните финансис-
ки организации (почнувајќи од иницирањето на проектите 
и заедничката работа врз нив). 

Во рамките на сорабо.тката со земјите во развој пого-
лемо внимание да му се посвети на користењето на сло-
бодните индустриски капацитети во нашата земја заради 
заедничко производство и продажба на светскиот пазар, 
прибегнувајќи во тоа, пред се, кон сопствените научни и 
технолошки достигања, врз основите на сопствените суро-
вини, репродукционен материјал и човечки потенцијали. 

Да се поттикнува со посебни мерки заедничкиот на-
стап на нашите организации на здружен труд во земјите 
во развој, да им се дава предност на изведувањето на ком-
плетни објекти и за заедничката соработка врз основа на 
поголемо вклучување на производствените фактори на 
тие земји: да се остварува комплексна понуда, почнувајќи 
од идејниот проект до производството и маркетингот 
вклучувајќи го образованието на кадрите: механизмите на 
плаќањето да се приспособуваат кон заедничките интере-
си за развивање на соработката во сите области и, во таа 
смисла, да се користат можностите за компензациони, па-
ралелни и слични работи: да се обезбеди ширење и разви-
вање на различните форми за научно-техничка соработка 
што придонесуваат за развој на човечките и материјални-
те извори, односно оваа соработка повеќе да се поврзува 
со економската. Во согласност со можностите, да се про-
должи со давањето на различни видови помош, посебно 
на најмалку развиените земји. 

Да се поттикнуваат сите заинтересирани производ-
ствени и други организации на здружен труд, како и орга-
низациите во областа на науката за побрзо и поорганизи-
рано учество на југословенското стопанство во зголемено-
то производство и извозот на храна, вклучувајќи го ивозот 
на знаење и технологија во акцијата за производство на 
храна во земјите во развој, а особено во Африка. 

Да се обезбеди зголемување, стабилност и измена на 
структурата на увозот од земјите во развој во корист на 
производите од повисоки фази на обработка и да се созда-
ваат поповолни услови за увоз на стоки што се резултат 
од заедничкото и сопственото производство. 

8. Заради јакнење на меѓусебната економска соработ-
ка на земјите во развој да продолжи интезивното учество 
во политичките и други акции за спроведување во живот 
на програмите за меѓусебна економска соработка што ги 
усвоија движењето на неврзаните земји и Групата 77 земји 
во развој. За таа соработка посебно се значајни акциите за: 
основање банка на земјите во развој; што поитно започну-
вање на преговори за општиот систем на трговските пре-
ференцијали помеѓу земјите во развој; воспоставување на 
мултисекторски систем на информирањето и јакнење на 
меѓусебната соработка на претпријатијата во јавна соп-
ственост во земјите во развој. 

Да се унапредат организацијата и методот на сора-
ботка на институциите што учествуваат во реализацијата 
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на соработката на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во рамките на програмите за меѓусебна со-
работка на земјите во развој. 

9. Тргнувајќи од Спогодбата за проширување на еко-
номската соработка помеѓу Југославија, Индија и Египет, 
понатаму да се поттикнува таа соработка со создавање на 
преференцијални услови, особено за соработка во областа 
на индустриската кооперација и заедничкото производ-
с во врз основа на меѓусебна поделба на трудот, како и 
лреку заемно корисни платни аранжмани. Да се настојува 
кон Спогодбата да пристапат и други земји во развој. Да 
се разработат основите и формите на соработката со реги-
оналните и другите економски асоцијации што се развива-. 
ат помеѓу земјите во развој. 

10. Во поглед на заштитата на југословенските граѓа-
ни на привремена работа во странство, во соработка со 
земјите во кои тие работат, а посебно со земјите на Европ-
ската економска заедница, да се засилат акциите за: зачу-
вување на нивниот национален идентитет особено за обра-
зование на нивните деца како југословенски граѓани: це-
лосна примена на мултилатералните и билатералните 
спогодби за нивната положба и заштита што Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија ги потпиша со 
државите во кои тие работат, особено кога се однесува до 
примената на начелото на еднаквост со домашните работ-
ници во работно-правната, здравствената и социјалната 
заштита. 

Тргнувајќи од општествно-економскиот интерес да се 
создаваат поповолни услови за реинтеграција на нашите 
граѓани на привремена работа во странство. Со систем-
ските решенија и со мерките на екомоската политика да се 
стимулира натамошното зголемување на девизниот при-
лив преку нивните дознаки и девизното штедење. Да се ин-
систира на финансиско-материјално учество на државите 
во кои работат југословенските работници, во нивната 
економска реинтеграција при враќањето во земјата со соз-
давање на поповолни услови за нивно продуктивно врабо-
тување, вклучувајќи го и развојот на малото стопанство. 

Да се преземаат мерки и акции за јакнење на улогата 
на југословенските иселеници во проширувањето и унап-
редувањето на економската соработка на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија со земјите на имита-
цијата. 

11. Во согласност со ставовите на Движењето на не-
врзаните земји и на Групата 77 земји во развој, а тргнува-
јќи од потребата за создавање на соодветни услови за соп-
ствен развој и за развој на земјите во развој во целост, 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
меѓународните мултилатерални организации и органи и 
натаму ќе се залага за активен дијалог и за преговори по-
меѓу развиените земји и земјите во развој заради барање 
решенија за постојано растечките меѓународни економски 
проблеми, за постигање договор за почетокот на глобал-
ните преговори во рамките на системот на Организација-
та на обединетите нации, за измена на структурата на 
светското стопанство и на меѓународните економски од-
носи и за воспоставување на нов меѓународен економски 
поредок. 

Проблемите во врска со долговите на земјите во раз-
вој се еден од најкрупните економски и политички пробле-
ми на современиот свет. Тие проблеми мораат заеднички 
да ги решаваат должниците и доверителите. Тоа претпос-
тавува постигање согласност за олеснување на товарот во 
врска со отплатата на долговите, посебно со намалување 
на каматните стапка, потоа отстранување на протекцио-
низмот и создавање на поповолни услови за извоз на паза-
рите на развиените земји, како и подобрување на условите 
за размена на земјите должнички и за прилив на финансис-
ки средства за развој на земјите во развој. Заради решава-
ње на пошироките монетарно-финансиски проблеми, по-
требно е ангажирање за да Се оствари предлогот на Седма-
та конференција на шефовите на државите или владите на 
неврзаните земји за свикување светска конференција за па-
рите и финансиите за развој. 

За побрз развој на нашето стопанство, како и на сто-
панствата на другите земји во развој е потребна интензив-

на соработка со меѓународните финансиски институции, 
со почитување на начелото на независност, рамноправ-
ност и на заемните интереси. Изменетите услови и зголе-
мените потреби за меѓународна соработка бараат рефор-
ми на Меѓународниот монетарен фонд и на Меѓународна-
та банка за обнова и развој што би ги оспособиле за поа-
декватна улога во регулирањето на меѓународните финан-
сиски односи и решавањето на проблемите на развојот. 
Тоа е од заеднички интерес, зашто ќе влијае врз оживува-
њето на стопанството и врз. унапредувањето на соработка-
та помеѓу развиените земји и земјите во развој. 

Да се развива сестрана активност во рамките на Обе-
динетите нации и на другите организации и органи на сис-
темот на Организацијата на обединетите нации заради по-
ттикување и унапредување на меѓународната соработка за 
развој врз основа на рамноправно учество на сите земји. 
Во тој поглед Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија посебно ќе се залага за натамошно унапредува-
ње на работата и за јакнење на оние органи и организации 
што веќе се афирмирале како најпогодни за преговори по-
меѓу развиените и земјите во развој. На тој план посебно 
место има активноста на Конференцијата на Обединетите 
нации за трговија и развој (UNCTAD) и унапредувањето 
на нејзината работа во согласност со мандатот на оваа ор-
ганизација. 

12. Да се преземаат мерки за да се користат, повеќе 
отколку досега, можностите за извоз на стоки и услуги, 
низ различни форми на меѓународната задружна економ-
ска и техничко-технолошка соработка. Посебно вниамние 
да и се посвети на задружната размена и на економската 
соработка со земјите во развој поради големото значење 
на задружниот сектор во стопанската структура на овие 
земји. Да се унапреди самоуправното деловно организира-
ње и координацијата на настапот на заинтересираните ор-
ганизации за здружен труд во согласност со принципите 
на меѓународната задружна трговија. 

13. Во деловната соработка со странските фирми да 
се преземаат мерки за натамошно проширување и унапре-
дување на економско-технолошката соработка, увоз на 
современа технологија, подобрување на организацијата 
на работата и работењето, зголемување на извозот и обез-
бедување на динамичен општествен развој, со зачувување 
на основните вредности на социјалистичкото самоуправ-
но општество ( општествена сопственост на средствата за 
производство, незвависност и неврзаност на земјата и не-
јзина безбедност) и заштита на човековата средина. Зара-
ди тоа да се преземат мерки за да се користат што поцеле-
сообразно можностите што ги дава Законот за измени и 
дополненија на Законот за вложување средства на стран-
ски лица во домашни организации на здружен труд, особе-
но со организирана понуда на соодветни програми. Треба 
да се изврши .соодветно приспособување на законите и 
другите прописи и на мерките на економската политика, 
што се однесуваат на нашето вложување во други земји. 

14. Посебно да се води сметка за тоа соработката со 
транснационалните компании да биде во согласност со 
производствената ориентација и со приоритетите на сто-
панскиот развој на Југославија, да биде девизно урамно-
тежена со тоа што постепено да води кон позитивни плат-
нобилансни ефекти, да придонесува во креирањето на соп-
ствените техничко-технолошки капацитети и сопствената 
истражувачко-развојна работа и да ја поттикнуваат до-
машната кооперација. 

IV 
Заради остварувале на политиката на економските 

односи со странство и на оваа резолуција, Собранието на 
СФРЈ ги утврдува следниве мерки, обврски и одговорнос-
ти на носителите на економските односи со странство: 

1. Во економската соработка на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија со странство решавачка 
улога има здружениот труд, кој мора да биде развојно ос-
пособен за критериумите што важат на светскиот, пазар. 
Сите системски и други мерки мораат да бидат во функци-
ја на тоа барање. 
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За остварување на оваа улога да јакне самоуправното 
поврзување, интеграцијата и концентрацијата и оптимал-
ната организираност на југословенското стопанставо во 
земјата за негов настап во странство. 

Да се обезбедува целосно влијание на здружениот 
труд врз донесувањето и спроведувањето на општествени-
от план на Југославија, на плановите на републиките и на 
автономите покраини и на другите општествено-политич-
ки заедници, како и врз мерките на тековната економска 
политика. 

Државните органи се должни да создаваат неопходни 
услови за остварување на оваа улога на здружениот труд. 
Во тој правец тие, помеѓу другото, ќе преземаат мерки за 
создавање на постабилни стимулативни услови за работе-
ње со странство, мерки за намалување на непотребното 
администрирање и за поедноставување на комплицирана-
та постапка во вршењето на работите во областа на еко-
номските односи со странство; својата внатрешна органи-
зација ќе ја приспособат кон потребите на организациите 
на здружен труд, а посебно заради навремено донесување 
на решенија. Неопходно е државните органи, во рамките 
на своите надлежности, во областа на економските односи 
со странство да постигаат целосна координација на рабо-
тата. 

2. Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата ќе предлагаат системски мерки и ќе донесуваат 
мерки на економската политика што ќе го поттикнуваат, 
мотивираат и долгорочно ќе го обезбедуваат вклучување-
то на југословенското стопанство во современите процеси 
на производството преку квалитетни форми на стопанска 
соработка со странство, што е суштествен услов за зголе-
мување на Југословенскиот извоз на стоки и услуги, и до-
лгорочно ќе ги обезбедуваат трајните интереси на југосло-
венското стопанство. Да се развиваат консалтинг и 
инженеринг услугите како составен и суштествен дел на 
сите други форми на извозот на стоки и услуги. 

3. Стопанската комора на Југославија, стопанските 
комори на републиките и на автономните покраини, оп-
штите здруженија и заедниците ќе ја засилат акцијата за 
унапредување на координацијата и самоуправното по-
врзување на организациите на здружен труд во форма на 
конзорциуми и слични форми заради постигање долгороч-
на стабилна и ефикасна економска соработка со странство 
и заради што поусогласен настап на странските пазари. 

Сите учесници во меѓународната економска размена 
и надлежните органи на општествено-политичкикте заед-
ници се должни решително да се борат против нелојална-
та конкуренција помеѓу југословенските организации на 
здружен труд на странскиот пазар. Затоа банките нема да 
им даваат кредитна поддршка на носителите на нелојал-
ната конкуренција; треба да се дополнат договорите за ко-
дексот на деловното однесување и да се засили работата 
на судовите на честа и на другите форми за јакнење на од-
говорноста. 

Да се спроведуваат мерките за подобра меѓусебна ин-
формираност и за унапредување на меѓусебната координа-
ција во вршењето на работите преку спогодување и дого-
варање на непосредно заинтересираните организации на 
здружен труд во земјата. Целокупниот систем на стопан-
ските комори, како и другите органи и организации, треба 
да дејствуваат во тој правец, усовршувајќи ги методите и 
механизмите за договарање и координација. 

4. Сите носители на работите во областа на економ-
ските односи со странство (организациите на здружен 
труд и нивните асоцијации, стопанските комори, органите 
на управата и други), во соработка со научнообразовните 
институции, се должни да преземаат мерки за постојано 
подобрување на квалитетот на кадрите кои работат на 
надворешно-економските работи. Посебно внимание да 
им се посветува на стручноста и одговорноста на кадрите 
во вршењето на работите на извозот и воведувањето на 
повисоки форми на економската соработка. Тра бара и 
значајни промени во наставните програми на образовните 
институции и воведување на перманентно стручно усов-
ршување. Прекршителите на законите на деловниот мо-
рал и на нормите на социјалистичкото самоуправно оп-

штество енергично да се исклучуваат од работата на над-
ворешно-економските работи. 

5. Стопанската комора на Југославија и Сојузниот из-
вршен совет ќе преземат мерки за воспоставување на це-
лосен деловен информационен систем со кој на организа-
циите на здружен труд и на другите носители на економ-
ската соработка со странство би им се давале проверени, 
навремени и целосни деловни информации што би 
служеле за поуспешно работење со странство, за подобру-
вање на нашата позиција во меѓународната економска со-
работка и за соодветно приспособување на југословенско-
то стопанство и на политиката на економските односи со 
странство кон движењата на светскиот пазар. 

Во соработка со стопанските комори на републиките 
и на автономите покраини, Стопанската комора на Југос-
лавија ќе презема мерки за квалитетно јакнење на струч-
ните, посебно на правните служби во организациите на 
здружен труд за вршење на работите и задачите во склучу-
вањето на договорите со странски лица и во врска со меѓу-
народните арбитражи, како и за специјализација на работ-
ниците за тие работи. 

6. Да се продолжи со општествената акција за рацио-
нализација на надворешнотрговската мрежа во странство 
во согласност со политиката што ја утврди Собранието на 
СФРЈ (Заклучоци на Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ од 14 мај 1984 година). Стату-
сот на заедничките стопански претставништва да се опре-
делува согласно со условите на земјите во кои тие рабо-
тат. За оцена на работата на заедничките стопански пре-
тставништва во странство главно мерило се резултатите 
од економската соработка, посебно во зголемувањето на 
извозот и развивањето на повисоките форми на економ-
ската соработка и преносот на југословенската технологи-
ја. 

Унапредувањето на економската функција на дипло-
матско-конзуларните претставништва на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија е исто толку значајно 
колку и успешноста во унапредувањето на политичките 
односи и општата пријателска соработка. Едно од нај-
важните мерила за оцена на нивната работа се резултати-
те што се постигнати во економската соработка со однос-
ната земја. 

Да се унапредува соработката помеѓу дипломатско-
-конзуларните претставништва и заедничките стопански 
претставништва. Заради поефикасно спроведување“ на це-
лите на политиката во областа на економските односи со 
странство е неопходно понатаму-да се развива и да се 
усовршува координацијата на работата на дипломатско^ 
-конзуларните и на заедничките стопански претставниш-
тва. 

7. Имајќи ги предвид барањата на современиот тех-
ничко-технолошки развој за стручни профили на кадри 
што ќе можат брзо и успешно да се вклучуваат во квали-
тетно новите работи во областа на економските односи со 
странство, се наметнува нужноста од приспособување на 
системот на образованието и воспитувањето и содржина-
та на наставните планови и програми кон тие потреби. За 
тоа е потребно вq целосна мера да се ангажираат научните 
и високошколските установи и другите образовно-воспит-
не организации. 

8. Средствата на јавното информирање и издавачките 
организации на здружен труд треба поактивно да придо-
несуваат за остварувањето на нашата политика на еко-
номските односи со странство, афирмирајќи ги, пред се, 
извозните потенцијали на нашето стопанство и сестрано 
известувајќи ги работните луѓе и граѓаните за современи-
те стопански движења во светот, за стопанските дејности 
на организациите на здружен труд во областа на економ-
ските односи со странство и за заедничките усилби во зем-
јата за отстранување на негативностите и слабостите во 
остварувањето на утврдената политика на економските 
односи со странство. Во тој поглед е значајна општестве-
ната улога на јавните гласила и на издавачката дејност во 
афирмацијата и остварувањето на целите и задачите ут-
врдени во оваа резолуција. 
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9. Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата ќе преземат мерки за спроведување на оваа резолу-
ција и, во врска со тоа, ќе му предложат на Собранието на 
СФРЈ донесување на потребните акти. Во рамките на из-
вестувањето на Собранието на СФРЈ за спроведувањето 
на политиката и на мерките од областа на економските 
односи на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија со странство, ќе известуваат и за остварувањето на 
оваа резолуција. 

Сојузниот извршен совет при изработката на Долго-
рочниот општествен план на Југославија за периодот од 
1986 до 2.000 година и Општествениот план за периодот 
од 1986 до 1990 година и при подготовката на годишните 
резолуции за општествено-економскиот развој во областа 
на економската соработка со странство, ќе тргнува од оп-
ределувањата утврдени во оваа резолуција. 

10. Во врска со тоа, Собранието на СФРЈ: 
- им препорачува на собранијата на републиките и на 

автономите покраини, во рамките на своите надлежности, 
да иницираат донесување на поттикнувачки и други мерки 
заради спроведување на оваа резолуција и за создавање 
услови здружениот труд да може во целосна мера да ја ос-
тварува својата улога во креирањето и спроведувањето на 
договорената политика на економските односи со стран-
ство; 

- им препорачува на собранијата на општините, на 
градските и регионалните заедници, во рамките на разгле-
дувањето на прашањата од областа на економските одно-
си со странство, да го следат остварувањето на оваа резо-
луција и, врз таа основа, да ги насочуваат и координираат 
активностите на сите учесници во економските односи со 
странство. 

11. Собранието на СФРЈ, во вршењето на политичка-
та контрола над спроведувањето на оваа резолуција, ќе ја 
засилува непосредната соработка со организациите на 
здружен труд и со другите самоуправни организации и за-
едници и со нивните асоцијации. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 520 
17 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА 
ЧЛЕН 55 СТАВ 1 ОД ДИСЦИПЛИНСКИОТ ПРАВИЛ-
НИК НА СОЈУЗОТ НА ФУДБАЛСКИТЕ СУДИИ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У. 

бр. 97/80 од 9 март 1983 година, на иницијатива од Иван 
Петковиќ, од Шибеник, покрената е постапката за оцену-
вање на уставноста на одредбите од член 55 став 1 на Дис-
циплинскиот правилник на Сојузот на фудбалските с^дии 
на Југославија од 13 август 1976 година, зашто Уставниот 
суд оцени дека основано може да се постави прашањето 
дали Сојузот на фудбалските судии на Југославија можел 

да пропише казна дисквалификација за прекршоци пред-
видени во оспорените одредби на Дисциплинскиот пра-
вилник. 

Решението за покренување на постапка му е доставе-
но на Сојузот на фудбалските судии на Југославија, но 
оваа спортска организација не достави одговор на наводи-
те содржани во тоа решение. 

2. Со оспорената одредба на Дисциплинскиот пра-
вилник е пропишано дека судија, или инструктор, ќе биде 
дисквалификуван ако не им се покорува на Статутот, пра-
вилниците, на другите прописи и заклучоци на судиската 
и фудбалската организација; ако во вршењето на својата 
функција прима парични надомести што не му припаѓаат, 
подароци или какви и да е награди и надомести во врска 
со судењето на натпревари што не се предвидени со соод-
ветните прописи на надлежната фудбалска организација, 
односно што им се даваат на судиите против одобрението 
на надлежната фудбалска организација; ако во судиската 
и фудбалската организација или надвор од неа, во јавниот 
живот, направи нешто што претставува кривично дело 
кражба, проневера, грабеж и слично нечесно дело, без ог-
лед дали е поведена кривична постапка; ако пристрасно 
суди на натпревар; ако наговори друг судија да не ја из-
врши должноста или да суди пристрасно; ако.ги организи-
ра судиите против некој судиски форум; ако сее раздор во 
судиската или фудбалската организација; ако се обложува 
на резултатот на натпреварот што го суди; ако ги нападне 
физички судијата или помошните судии што судат на на-
тпреварот; ако во вршењето на судиската должност на кој 
и лае начин ја злоупотреби својата положба заради приба-
вување на материјална корист; ако како член на судиски 
форум ја злоупотреби својата положба; ако суди натпре-
вар во пијана состојба; ако стори што и да е нечесно што 
не е во согласност со судиското звање или ако со своето 
однесување во приватниот живот, на работното место и 
во општествено-политичката работа го нарушува угледот 
на судиското звање и организацијата. 

3. На јавната расправа одржана на 25 октомври 1984 
година давателот на иницијативата остана при барањето 
во иницијативата и додава дека ја поднесол молбата до 
Сојузот на фудбалските судии на Хрватска и до Сојузот на 
фудбалските судии на Југославија заради рехабилитација. 
Одговорено му е дека за изречената казна дисквалифика-
ција нема место за рехабилитација, зашто е доживотно ис-
клучен од судиската организација. 

Секретарот на Сојузот на фудбалските судии на Ју-
гославија во своето излагање истакна дека, доколку на су-
дија или на инструктор (контролор на судењето) му се из-
рече казна дисквалификација, предвидена со Дисциплин-
скиот правилник, тогаш доживотно се исклучува од Соју-
зот на фудбалските судии. Против правносилната одлука 
може да се поднесе молба до Конференцијата на Сојузот 
на фудбалските судии на Југославија. Постои Самоуправ-
на контрола и Сојузна контрола за заштита на законитос-
та на Дисциплинскиот правилник, која ја цени молбата и, 
доколку е основана доквалификуваниот се рехабилитира. 

4. Казната дисквалификација се изрекува за најтешки 
повреди на правилата на однесувањето, предвидени со 
Дисциплинскиот правилник. Таа не е временски ограниче-
на како другите казни, па затоа во практиката се примену-
ва како доживотно исклучување од судиската организаци-
ја. Членот на Сојузот на судиска организација, по правно-
силноста на одлуката за казна дисквалификација, има пра-
во со молба да се обрати до Конференцијата на својот 
сојуз за опростување на казната, како и за вонредно уб-
лажување, или вонредно ослободување од издржувањето 
на казната, а посебна комисија во составот на Конферен-
цијата, по службена должност, може да вложи барање за 
заштита на Дисциплинскиот правилник ако установи дека 
постои повреда на тој правилник. Меѓутоа, доколку нема 
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услови за ослободување од казната со употреба на наведе-
ните вонредни правни средства (чл. 20 и чл. 90 од Дисцип-
линскиот правилник), д неквалификуваното лице се от-
странува од Сојузот на фудбалските судии доживотно. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, одредбите 
на член 55 став 1 од оспорениот дисциплински правилник 
со кои е пропишана казна дисквалификација, што всуш-
ност претставува доживотно отстранување од судиската 
организација, не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Според Основните начела во оддел II став 11 од Ус-
тавот на СФРЈ, неприкосновена основа на положбата и 
улогата на човекот, меѓу другото, претставуваат и демок-
ратските политички односи што му овозможуваат на чове-
кот да ги остварува своите интереси, правото на самоуп-
равувањето и другите права, да ја развива својата личност 
со непосредна активност во општествениот живот, а осо-
бено во органите на самоуправувањето, во општествено-
-политичките организации и во други општествени орга-
низации и здруженија, што ги создава сам и преку кои 
влијае врз развивањето на општествената свест и врз про-
ширувањето на условите за својата активност и за оства-
рување на своите интереси и права. 

Сојузот на фудбалските судии на Југославија е само-
управна општествена спортска организација и како таква 
може да пропише правила за однесување на своите члено-
ви, како и казнени мерки за повреда на тие правила на од-
несувањето. Меѓутоа, пропишаната казна доживотно от-
странување од судиската организација го доведува во пра-
шање ограничувањето на слободата и правата загаранти-
рани со Уставот. Во смисла на член 203 став 2 од Уставот 
на СФРЈ само со закон се определува во кои случаи и под 
кои услови користењето со слободите спротивно на овој 
устав повлекува ограничување и забрана на нивното ко-
ристење. Во нашиот правен систем не постои законска 
мерка доживотна забрана на вршењето професионални и 
општествени дејности, па тоа не можат да го пропишат ни 
општествените организации. 

Со оспорената одредба на член 55 став 1 од Дисцип-
линскиот правилник е предвидена казна дисквалификаци-
ја и за кривично дело без оглед дали е поведена кривична 
постапка, што значи некое дело од страна на соодветни 
фудбалски органи се прогласува за кривично дело и тоа 
пред правосилната судска одлука, што е во спротивност 
со член 181 став 4 од Уставот на СФРЈ. 

5. Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна 
расправа на седницата за советување и гласање, одржана 
на 14 февруари 1985 година, со мнозинство гласови донесе 

О д л у к а 
1. Се укинуваат одредбите на член 55 став 1 од Дис-

циплинскиот правилник на Сојузот на фудбалските судии 
на Југославија од 13 август 1976 година. 

2. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во состав: д-р Васил Гривчев, претседател на Уставни-
от суд на Југославија и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, 
Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓу-
киќ - Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ра-
киќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и 
Рамадан Враниќи. 

У. бр. 97/80 
14 февруари 1985 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

д-р Васил Гривчев, с. р. 

У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА 

I 
Се отповикува 
Марко Косин од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Малта со седиште во 
Рим. 

II 
Се назначува 
Анте Скатаретико, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија во Република Италија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Малта со седиште во Рим. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 9 
31 мај 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

О Д Л И К У В А Њ А 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јосић Јосипа Хајдар, Пргомет Петра Анто, Сузић 
Николе Бранко, Шабановић Салке Шахсеман; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бакаловић Јахија Хасан, Скерт Аугуста Петар, Таба-

ковић Ристе Младен, Тирић Фрање Фрањо, Тркуља Лаза-
ра Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Арнаут Ибрахима Садија, Билић Османа Алија, Кец-

ман Стевана Ново, Муњиза Стевана Раде, Вукоје Ђорђе 
Данило; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Агановић Салиха Фехим, Беганлић Махмута Ариф, 
Хацановић Ибре Хајро, Калем Саве Вукашин, Каракаш 
Боже Лазо, Ковачевић Шпире Милан, Ковачевић-Симић 
Ћетка Радојка, Лисав Радована Васо, Марин Пере Даница, 
Миладиновић Јована Чедо, Николић Јована Станоје, Об-
радовић Момира Млађен, Сикора Отокара Александра, 
Скопљак Реџе Мујо, Ступар Бранка Марко, Шиљевић Рис-
те Секула, Терзић Ахмета Ремзо; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Мандић Јована Миле; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајановић Салиха Хасан, Алексић Ђурђа Душан, Ал-

вир Фабијана Анто, Арнаутовић Зајима Абид, Арсенић 
Које Мирко, Авдић Шаћира Бато , Бабић Јово Божидар, 
Бепировић Мехе Исмет, Божић Видака Гојко, Будовић Ог-
рада Божидар, Цвијић Вошка Радивоје, Чворо Илије Вели-
мир, Дагоја Тахира Фахрудин, Дамјанац Лазара Светозар, 
Демировић Селима Мушан, Доманчић-Надрамија Ласка-
ла Вероника, Џанановић Хамида Осман, Џатић Душана 
Божо, Ђаковић Николе Војин, Ђокић Мирка Срето, Ефен-
дић Ханмида Екрем, Фазлић Раме Хамид, Гаћиновић Во-
јислава Душан, Гавран Илије Лука, Газибеговић Ђазим, 

Глухић Шефкије Мустафа, Хабибија Мехе Авдо, Ху-
кић Ахме Хамдија, Икић Јове Мирко, Јанчић Мирка Љу-
бан, Јеличић Николе Никола, Јовандић Милана Васо, Јо-
вановић Симе Милан, Карачић-Алић MaxMyfa Нејра, Ка-
рачић Јозе Звонко, Касум Салке Селим, Којовић-Ђећез Је-
ремије Јелица, Комарчевски Михајла Никола, Коњициа 
Мије Анто, Коркут Дервиша Муниб, Ковач Фрање Фра-
њо, Ковачевић Мустафе Мустафа, Ковачевић Маријана 
Томо, Ликић Салиха Халид, Лизде Мује Алија, Ловрен-
-Перковић Илије Христина, Мајић Ивана Стипо, Марино-
вић Марка Анто, Марковик Блаже Младен, Мартић Сте-
вана Вид, Мартиновић Јуре Младен, Мехичић Џавера 
Асим, Мештровжћ Мирка Јосип, Мезит Шабана Дервиш, 
Мијатовић Богдана Душан, Милановић Мехе Хамдија, 
Милошевић Бранка Десимир, Милутиновић Бранка Жив-
ко, Мусић Јове Илија, Музур Јове Вукан, Оловчић Хасана 
Селвер, Омерагић Хасана Мустафа, Ожеговић Николе 
Богдан, 

Пајо Ђамила Асим, Палалић Васе Михајло, Павло-
вић Јове Илија, Перић Јанка Душан, Перић-Николић Ни-
коле Милка, Пападић Илије Симо, Приморан Андрије 

Илија, Рецеп Рамиза Рамиз, Рожић Тривуна Милан, Сан-
трач Миле Никола, Савић Димитрије Тоде, Сеферовић Су-
лејмана Есад, Сијерчић Акифа Мухамед, Симић-Липаи Јо-
вана др Хермина, Симић Вида Радован, Смаилбеговић Са-
лиха Смаил, Стефановић-Баришић Миро Викторија, Стје-
пуић Илије Аугустин, Стојановић Богомира Милан, Шће-
кић Новака Миливој, Шеховић Османа Ибрахим, Шепа 
Илије Драго, Шолаја-Марковић Данила Олга, Шпаго Ме-
хе Мусеин, Теуфиловић ЈБубе Раде, Туце-Корунић Ивана 
Анка, Удовичић Нике Иво, Удвинчић Реџе Халил, Видоје-
вић Лазара Павле, Врховац-Милановић Раде Ковиљка, Ву-
чинић Ристе Гојко, Живковић Милорада Драгојло; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бешић Заима Сакиб, Дедић Шабана Мехо, Перанић 
Павла Иван, Селак Николе Фрањо; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Абази Хамида Тефик, Божић Маријана Рафо, Кантић 

Дедо Ибро, Кљајић-Јовановић Рафаила Горица, Корајлић 
Мехмеда Лутвија, Ковачевић Мирка Драго, Кујунџић Му-
је Атиф, Машић-Ћевриз Пере Зорка, Сарачевић Касима 
Мустафа, Сарајлић Ибрахима Сулејман, Ступић Милана 
Милан, Штарк Јована Слободан, Вејновић Мирка Раде, 
Вујевић Анте Стипо, Зорић Боже Мићо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ахметагић Халида Мустафа, Антонић Владимира 

Бранко, Берић Ибре Мухо, Блажевић Мустафе Џемал, 
Бошњак Бећира Асим, Брка Салиха Мухамед, Бркић Су-
л е ј м а н Адил, Цвијановић-Језиђић Драгутина јелена, Чо-
хаџић Хасана Џевад, Даниловиќ Николе Саван, Дракула 
Петка Миладин, Гаврић Мирка Бојо, Хаџиефендић-Куш-
љић Богдана Љиљана, Хурић Хамеда Алија, Јаловчић-
-Бермел Николе Ингеборд, Јелица Иве Јуре, Кепник Фра-
ње Зоран, Керановић Уроша Момчило, Миливојевић Ди-
митров Млађен, Милјковић Хусеина Мухарем, Митровић 
Стипе Ивица, Муса Захида Нусрет, Оглечевац Јусуфа Ејуб, 
Пандурић Ђуре Андрија, Пикњач-Аличехајић Абдулаха 
Невзета, Станчић Саве Раде, Стојић Милоша Славко, 
Шпирић Остоје Митар, Тојагић Илије Коста, Убавић Ди-
митрија Миленко; 

- за заслуги и постигнати успеси во .работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Бучан Рамиза Исо, Кецман Јанка Бошко, Перков 

Боже Јуре, Радовић Данојла Лазар. 

Бр. 8 
17 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Мика Шпиљак, с. р. 



Петок, 21 јуни 1985 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
4Ѓ 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 рочка 8 од уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
О д С Р С л о в е н и ј а 
- за извонредни заслуги во изградбата на социјалис-

тичкото самоуправно општество и значаен придонес за 
општиот развиток на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ТРУД 
Авбељ Јожеф Виктор. 

Бр. 9 
16 февруари 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
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- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Република Сан Марино 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Renzo Renzi, капетан регент на Репубвлика Сан Ма-

рино, Germano De Bigai, капетан регент на Република Сан 
Марино; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Giordano Bruno Reffl, државен секретар за надвореш-
ни работи, 

Emilio della Balda, државен секретар за финансии, бу-
џет и планирање 

Antonio Carattoni, повереник во владата за индустри-
ја и занаетчиство 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Maria Antonietta Bonelli, генерален директор за поли-
тички работи на Државниот секретаријат за надворешни 
работи, 

Antonia Fattori, функционер на Дражавниот секрета-
ријат за надворешни работи, новонаименуван генерален 
конзул на Репблика Сан Марино во СФРЈ, 

капетан Sorrado Carattoni, командант на Гардата на 
Великиот генерален совет. 

Бр. 12 
23 февруари 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с. р. 

- за извонредни заслуги во развивањето и зацврстува-
њето на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Арапска Република Египет 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Мохамед Hosni Mubarak, претседател на Арапска Ре-
публика Египет. 

Бр. 11 
22 февруари 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ , 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : ' 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
О д С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Домазетовић Мијата Лука, Гошовић Сима Ђорђија, 

Мусић Милана др Ђуро, Пејовић Крсте Светозар, Попо-
вић Душана Војислав, Вукотић Марка Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Калезић Ђорђија Ратко, Краљевић Петра Василије, 

Вешовић Јована Димитрије; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Белојевић Стефана Веселин, Чарапић Васа др Влади-
мир, Ђокић Мираша Мартин^ Љуљђурај Марка Коља, 
Л ̂ уљђуровић Ђока Никола, Мијовић Димитрије Миодраг, 
Радовић Ваја Душан, Марковић Милутина Милорад, Ста-
нишић Божа Димитрије; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Дајковић Луке Блажо, Мирановић Петра Гојко, Ради-

чевић Драга Војислав, Радиновић Петра Вукашин, Рамо-
вић Јусуфа Џавид, Станишић Рашка Трифун, Стијеповић 
Сава Бранко, Шаховић Тема Алит, Ускоковић Мићуна 
Вељко, Вешковић Сава Славко, Вукчевић^Радовић Душа-
на Бранко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Четковић Николе Блажо, Томашевић Драга Бранка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Цамај Ноше Зеф, Вучковић Арса Чедомир; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење во социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Атанасовски Пане Борче, Цветковски Трајко Тихо-
мир, Тренчевски Киро Петар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Басотов Трајко Александар, Боцевски Темељка Мар-

ко, Кузман Алфонс Вета, Милошевски Димко Арсо, Нај-
довски Сотир Методија, Лејковски Тодор Јовче, Прошев 
Ристо Митко, Василевски Дано Гицо, Белковски Божин 
Благоја; 

- за заслуги на полето на јавната безбедност со која 
се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Димовски Наумов Цветан, Ђорђиевски Славков Ва-

силе, Илиевска Коста Стојка, Јовановски Јордан Тодор, 
Кушевски Никодин Душко, Николовски Ристо Димитар; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексовски Славко Миомир, Ангеловски Ангеле Ђу-
ре, Ангеловски Коста Методија, Буцевски Благоја Иван, 
Димитровски Јован Васко, Дуровски Глигор Вангел, Ђо-
рђиоски Гавро Тихомир, Ђорђовски Митре Јонче, Георги-
евски Милојко Мирослав, Лотески Живко Пејо, Макрев-
ски Куле Богољуб, Мерџановски Душан Цветко, Мимиди-
новски Мефаил Сефер, Наумовски Рафе Косте, Наумовски 

V 
Рафе Наум, Николовски Тоде Ђорђија, Петровски Ђорђи 
Љубе, Сачмароски Методија Ђорђи, Смилјановски Гинов 
Јован, Стефановски Кузман Ђорђи, Талевски Смилјан Ду-
шан, Трајаноски Дончов Миле, Трајковски Тодор Веле, 
Белковски Наум Перо; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручните знаења и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Маноски Филип Душан; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арслани Навита Намик, Богданоски Левка Сретен, 

Бошњаковска Трпе Елисавета, Божиновски Крсте Мар-
тин, Цветковски Николе Цветко, Ћосев Петре Атанас, Ди-
митриевски Коста Петар, Димитровска-Георгиева Ацева 
Иванка, Димковски Арангел Милорад, Ђуришић-Орглерт 
Николај Галина, Грубовић Радосав др Милош, Илић Ми-
лана Милица, Јакимовски Ристо др Славе, Карафилоски 
Сотиров Војо, Кондарко Борис Никола, Костовски Матеа 
Томислав, Ќовачева-Дамеска Сотир Ратка, Мифтари-Ја-
комовска Деспот Аница, Мингов Мине Борис, Мојсовски 
Филип Димитар, Наумовски Ефто Тодор, Николоски Ни-
ко Мирко, Петровски Димитар Ристо, Проја Томо Ђорђи, 
Рајовски Ђорђиов Ристо, Ристовска-Кирилова Стево Бор-
ка, Стамболиски Панко Стојко, Станкоски Методија 
Станко, Стефановски Ристе Бошко, Талева Ранђелова Јоа-
на, Трифуноски Софре Симе, Упески Трајанов Благоја, Ва-
невски Борис Димитар, Веловски Коста Вело; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бабачев Јонче Антоние, Бишкоски Јована Трајче, Јо-
сифовски Ивана Панче; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексовски Александар Димитар, Анастасов Ставро 

Крсто, Бошњаковски Стеван Александар, Данилов Стојан 
Павле, Ђорђиева-Кожуварова Наум Слободанка, Ђорђи-
евски Димов Душан, Ефтимов Васил Тимо, Нинкикев Пет-
ков Ђорђија, Огненов Трендафил Киро, Павловска Јован 
Зорица, Петровски Петко Атанасије, Поповски Димитрија 
Милан, Рајчић Нешов Нешо, Соколовски Јован Јордан, 
Тодоровски Ђорђи Воислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Блажевска-Маневска Веле Стојанка, Ђурев Киро 

Илија, Јосифоски Цветан Душан, Јовановски Петар Не-
дан, Костовски Љубомир Васе, Крстевски Здравко Алек-
сандар, Талески Симон Благоја, Белковски Нађо Спасоје; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Бошкоски Благоја Добривоје, Рафајловски Пројко 

Томе, Стефаноски Панче Илија; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Траиловић Милићевић Андреја Мира; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручните знаења и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гуслов Гавре Лука; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чупић Љубомира Бранислав, Ђоковић Милоша Љу-

биша,. Ђорђевић Војислава Боривоје, Петровић Милана 
Александар, Предић Живојина Живадин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Илић Миливоја Радомир, Јанковићи Кузмана Мило-
рад, Радуловић Божидара Славко, Урошевић Петра Жив-
ко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анђелковић Светозара Ћорђе, Арсеновић Велисава 

Милун, Чолаковић Николе Сава, Деспотовић Милосава 
Милорад, Ђорђевић Драгутина Драгољуб, Ђукић Ратоми-
ра Љубомир, Ђуричић Радомира Миодраг, Ђуричић Србо-
љуба Мирољуб, Ивковић Милосава Жарко, Јоксимовић 
Радосава Новица, Марковић Радомира Живорад, Милади-
новић Љубомира Миодраг, Милојковић Бранислава Алек-
сандар, Милосављевић Војислава Милан, Милошевић 
Стојана Милан, Миљковић-Ракић Вукосава Драгица, Па-
лић Драгољуба Живомир, Перић Новака Татомир, Петро-
вић-Симић Ранка Србијанка, Радисављевић Илије Станис-
лав, Станојевић Љубомир Живорад, Стефановиќ Миодра-
га Небојша, Стојановић-Живановић Јерослава Јелица, 
Сурланџић Ђорђа Јован, Шишић Миленка Драгољуб, То-
виловић Дргутина Боривој, Трифуновић Николија Србис-
лав, Васић Милутина Миодраг; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ђорђевић Живоина Миломир, Гилић Миливоја Зво-

нимир, Грујић Грујице Михаило, Лазаревић Градимира 
Александар, Миловановић Настаса Добривоје, Најдано-
вић Алекса Драгиша, Павловић Величка Душан, Станоје-
вић Славка Петар, Стеванчевић Мирослава Томислав, 
Стојковић Каменка Благоје, Трифуновић Љубе Драгољуб; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Цвејић Чедомира Живорад, Демић Живадина Мило-

рад, Димитров Николе Илка, Добрисављевић Радована 

Никола, аурђевић Милана Бранислав, Јанковић Видоја 
Борислав, Јанковић Чедомира Светомир, Јевтић-Илић Ђо-
рђа Миланка, Јовановић Стевана Велимир, Кесеровић Бо-
рбава . Миленко, Кирда Косте Младен, Ковачевић Видо-
сава Ђурађ, Лазић-Солдатовић Радоја Надежда, Лукић 
Живана Десанка, Мадић Божидара Мирослав, Максиќ Бо-
ривоја Новица, Манојловић-Савић Благоја Сибинка, Мар-
ковик Богољуба Драган, Марковић Богољуба Милорад, 
Михајловић Славка Радиша, Милијић Алексе Милорад, 
Милосављевић Д. Небојша, Миловановић Величко Гвоз-
ден, Миљковић Бранислав, Николов Ђермана Димитар, 
Пантелић Богољуба Бранислав, Пешић Боривоја Петар, 
Петковић-Илић Павла Драгослава, Петровић Сретена 
Милорад, Петровић Радомира Живорад, Радовановић 
Драгољуба Радиша, Ранковић Обрада Аксентије, Савић-
-Ђорђевић Миодрага Слободанка, Скокић-Арсић Живоји-
на Миланка, Станимировић Станоја Миливој, Стојковић 
Радивоја Драгиша, Вељковић Благоја Зоран, Војиновић 
Илија Вељко ; 

Од С А П К о с о в о 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кајтези Бајруша Рецеп; 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Цанхаси Бехбија Садик, Ибрахими Куртеш Мухарем. 

Јавановић Лазара Добрила, Качамаку СулеЈмана Неђми-
дин, Марковић Марка Мирослав, Мурат Муја Хусен, Ни-
колић Сава Вељко, Никшић Ивана Милан, Ножица Томо 
Чедомир, Симић Алексе Стражимир, Стојковић Илије 
Марко, Терзи! Мустаф Мустафа, Тмава Ахмеда Усен, Топ-
лани Јонуз Шефки; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Читаку Аслана Мурат, Плана Хусен Јакуп, Раденко-

вић Љубомира Братимир, Весељи Ељаз Шућури; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Абраши Мухарем Реџет, Ајдиновић Акија Сакип, 

Бехрами Чазим Исмет, Бејтула Курта Риза, Дакљани Му-
хамеда Сабри, Драгосавац-Стојић Данило Милица, Еми-
ни-Мађуни Ариф Бахрије, Хајдари Схабан Схахин, Јани-
ћијевић Миодрага Милентије, Јовановић Божидара Ми-
рослава, Касапи Садик Ибрахим, Кера Ариф Бахри, Кос-
товић Добросава Станиша, Куршумлија Шухрет Наки, 
Мартиновић-Јагрић Трифуна Анка, Муслиу Рагипа Скен-
дер, Пијакић Дестан Чамиљ, Поповић-Контић Душана Зо-
рица, Радовић Јездимира Драган, Рафтовски Спасоја Ан-
дрија, Рецепи Хусни Ариф, Скендер Фета Храча, Сулбије 
Сами Бешир, Ђемседин Ђабир Дураку, Шиниќ Зенун Му-
хамед, Шмигић Маријана Милован, Табаку Чемаљ Алај-
дин, Тијанић-Марсенић Комлен Софија, Тијанић Јеротиљ 
Станимир, Вукмировић Бранка Милета, Затрићи Рамада-
ни Махмута Сребрназе. 

Бр. 13 
7 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ. 
Мика Шпиљак, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а : 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Конфино Давид Нисим. 

Бр. 14 
9 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-

брососедската соработка и пријателските односи меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Австрија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
д-р Fred Sinowatz, - сојузен канцелар на Република 

Австрија; 
Anton Вепуа, - претседател на националниот совет на 

Парламентот на Република Австрија. 

Бр. 15 
12 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

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

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дроца Маријана Вељко, Либрић Хусеина Шефик, Ло-
шић Ботка Пантелија, Матука Стјепана д-р Стјепан, Ми-
рић Ботка д-р Владислав, Туранчић Хусеина д-р Вефик; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Буразер Раде Душан, Буразор Симе Живко, Чупић 
Пере Бранко, Чехајић Арифа Нурка, Дадић Марка Славко, 
Ћоковић-Јеличић Ђорђа Боја, Ђурановић Тодора Петко, 
Ећим Раде Милорад, Хоџић Мустафа Изе i; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бећирспахић Салиха Бећо, Благојевић Боже Благоје, 

Чалкић Сулејмана Едхем, Дроњић Ивана Мато, Гашић 
Николе Александар, Кљајић Анте Марко, Коленда Анте 
Милко, Пенавин Ивана д-р Владимир, Радоман Боже Ни-
кола, Рајић Мате Вицко, Ребац Мате Винко, Рудановић 
Митра Милан, Шљиво Мује Мехо, Трубарац Николе Радо-
мир; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Дашић Вује Митар, Гајић Ђорђа Ненад, Кајганић Ду-

шана Митар, Кнежевић Боривоја Радован, Луло Хусеина 
Фадил, Маринић Иве Марјан, Попара Јове Рајко, Примо-
ран Марка Славко, Радовиќ Тодора Чедо, Жељковић Ељу-
ба Мустафа; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алагић Мухарема Сулејман, Алибабић Османа Хам-
дија, Алишић Авде Мухамед, Бараковић Садика Касим, 
Блажевић Станка Марко, Бугарски Јована Ђорђе, Чулина 
Петра Даниел, Ђукановић Обрена Вел,ко, Гадић-Латифић 
Ибрахима Паша, Гарбо Мује Ибро, Граховац-Бркић Па-
вао Стаза, Хаџић Сафета Муло, Јахић Јусуфа Суљо, Јанко-
вић Милана Милоја, Јеличић Миле Милка, Јездимир Ос-
тоје Којо, Маунага Ристе Деса, Мехић Салке Махмут, Ми-
лош Мате Јозо, Пешут Алексе Чедомир, Погачић Ивана 
Славко, Попара Видака Младен, Поповић Драго Влади-
мир, Радан Максим Радмила, Рецепагић-Омерагић Бекте-
ша Назмија, Родић Жарка Мирко, Слијепац Дамјана Деса, 
Стојнић Јове Миле, Шкорић Луке Милан, Шутвић-Шка-
рица Гргура Анђелка, Влајнић Јанка Миливој, Брабац Ав-
де Расим, Вујић Павле Жарко, Вулета Драго Никола; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ахметагић Суљо Селим, Ајдар-Бојовић Владимира 

Драгица, Алексић-Беванда Станко Анкица, Арнаутовић 
Мухамеда Рашид, Арслановић Шаћира Рамиз, Бабић Фра-
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ње Иван, Бабић Живка Крсто, Бајић-Рамљак Мате Нада, 
Бандовић Богдана Слободан, Бараковић Садика Мурис, 
Баркић Илије Анто, Бећировић-Хоро Мухамеда Субхија, 
Беговац Мехмеда Ферхат, Беговић Мурата Салих, Берха-
мовић-Цвитковић Анкица, Билић Нике Перо, Билић Ду-
шана Сретеније, Биљић Станоја Обрен, Бошкрвић Душа-
на Борислав, Божић Иве Берислав, Бркић Вељка Радојка, 
Бугарски Тодора Милош, Буљугић Османа Осман, Црно-
горац-Мирковић Гојко Мирјана, Цуровић Миливоја 
Здравко, Чарапина Петра Иван, Чејовић Паје Душан, Ћо-
сић Петра Жарко, Дамјановић (Јаве Урош, Делип Милиса-
ва Милорад, Девеџић-Томан Петра Анкица, Добрцловић 
Јагоша Блажо, Ђулиман Халија Алија, Ђурић Тодора 
Божо, Франолић-Комад Спасоја Олга, Галијашевић Сали-
ха Сакиб, Голишевић Софрена Милош, Гржић Илке Перо, 
Хаџикапетановић-Биједић Махмута Расема, Хујић Муха-
рема Рагиб, Имамовић Османа Асим, Инђић Илије Гојко, 
Јачевић Мустафе Шериф, Јајчанин Јове Милан, Јанковић 
Ђуре Јозо, Јањић Трифуна Чедомир, Кабил-Рамић Авде 
Хидајета, Карапетровић Јована Стеван, Касумовић Рахме 
Кадир, Каталина Михајла Момир, Кевељ Алије Хусо, Ко-
вачевић Омера Абдулах, Ковачевић Илије Ана, Крајина 
Ивана Анто, Крешић Мартина Никола, Крешталица Ни-
коле Ненад, Крилић Селима Омер, Крко Авде Самија, 
Крушко Мехе Мухамед, Кулушић Јосипа Mapfco, Лисак-
-Глухић Салиха Бахра, Лончар Николе Остоја, Мацано-
вић Новица Милош, Мацура Марка Светко, Маховић 
Салке Хајдар, Маловић Уроша Ненад, Мамелеђија Осме 
Сулејман, Мариновић Душана Мићо, Мартиновић Фрање 
Франка, Матијевић Анте Карло, Медвед Ловре Вид, Ми-
лић Омера Зулфо, Мрђен Јосипа Драгослав, Мулалић Ха-
сана Абудин, Муратовић Мустафе Хусеин, Најштетер-
-Матијевић Јосипа Лијерка, Налетилић Блажа Драго, Ни-
нковић Алексе Илија, Нинковић Богдана Милан, Нумић 
Рифо Бахрудин, Османковић-Алибеговић Есада Леља, Па-
лата Мехмеда Омер, Порачанин Ахмеда Нурага, Пуљић 
Тодора Чедомир, Радојковић Талија Момир, Радоња Мех-
меда Фахрудин, Радуловић Радована Драган, Реповац Иб-
рахима Нихад, Садовић-Снашић Мехмеда Фатима, Са-
марџић Мате Лазар, Савић-Саука Николе Божица, Савић 
Илије Здравко, Сефер-Ванђић Османа Хађера, Секулиђн 
-Рејкић Милована Персида, Селимовић Хамзе Ахмет, Се-
лимовић Мује Хилмо, Селимовић Хамза Нурија, Симиѓћ-
-Цвијетина Радивоје, Скочајић-Ербез Михајла Софија, 
Спахић Салема Алија, Спахић Османа Мухамед, Стани 
Емила Мирослав, Старчевић Милорада Милош, Субашић 
Салиха Хасиб, Суљић Ибре Мујо, Шахмић-Муцић Мује 
Валида, Шакић Јусуфа Хајрудин, Шапина Јерка Стипо, 
Шарчевић Луке Драго, Шеховац Васе Бошко, Шиниќ Ос-
тоје Јованка, Шиширак-Бурек Ахмета Сафија, Шпирић 
Љубе Владо, Шуман Марјана Марко, Шуман Јусуфа 
Омер, Шупуковић Ивана Нико, Табаковић Смаје Муха-
рем, Тепавчевић Вуколе Младен, Топаловић Иве Анто, То-
паловић Салиха Фадил, Тутић Решила Хајро, Велић Аде-
ма Хилмо, Верем-Агачевић Ибре Ханифа, Вучковић-Стој-
чић Љубомира Живана, Вујићић-Гргић Марка Ленка, Зу-
бац-Ботић Петра Божана, Зубац-Дрмаћ Хилда, Зуко Мус-
тафе Ибрахим; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Мандић Стипе Илија, Продић Јове Никодин, Вучко-
вић Остоје Милан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Андријевић-Матичевић Мате Штефица, Бајрами Ша-

бана Есман, Бојовић Живка Радојица, Ћеклић Васе Обрад, 

Џиндо (Јуне Омер, Хаџиабдић Хасана Фарук, Југовић 
Вошка Љубомир, Комосар Јове Симо, Либрић-Јахић Та-
хира Мирсада, Максимовић Пере Ристо, Марковић Пере 
Марко, Медић-Медан Трифка Радмила, Ризвановић Насу-
фа Омер, Симић Милана Мирјана, Тановић Јусуфа Омер, 
Загорац Салиха Рамиз; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андоновић-Куић Букана Биљана, Андрић Душана 

Миодраг, Бабић-Кривошија Асима Емина, Баришиќ Мла-
ђена Остоја, Батинић Вељка Нико, Чалук Исмета Кемал, 
Дорић Ибрахима Ферид, Драгомировић-Дрљача Драгана 
Нада, Дуганџија-Ивошевић Стојана Драгица, Џугумовић 
Хасана Мухамед, Ефендић Решила Решид, Фазлић Смаје 
Зарфа, Грачанин Хурема Шериф, Грујчић Цветка Милош, 
Гвоздановић Петра Срећко, Хашимбеговић-Хајдаревић 
Сале Злата, Хозић Мустафе Енвер, Исић Салке Менсур, 
Капо Адема Зијо, Кекић Михајла Милорад, Корајкић-
-Шиндрић Мује Магбула, Корић Алије Нијаз, Кривошић-
-Ђукић Милете Јелена, Лукић-Тоборин Марка Здравка, 
Маловић-Јовичић Младана Зора, Манојловић Раде Лука, 
Маркановић-Симичевић Мије Јела, Марушић Младена 
Радмила, Мијић-Дидак Пере Ката,, Милетић Илије Жа-
рко, Невструјев Ивана Вера, Ољача Грује Милорад, Плив-
чић Мехмеда Фахрудин, Раљић-Лакетић Душана Роса, 
Рашковић Радосава Вељко, Селимовић Алије Сулејман, 
Станишић-Церовић Милисава Милосава, Тешановић Ми-
хајла Нада, Трнчић Блашка Петар. 

Бр. 16 
22 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Иванишевић Ђунисије Витомир, Мандић Драгутина 
Радмило, Мартиновић Ђуре Ђуро, Новаковић Јездимира 
Боривоје, Симић Живојина Милисав, Стаматовић Томис-
лава Сава, Вукмировић Милана Душан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бошковић Јованчета Тодор, Цицмил Мирка Стеван, 
Хоџић Назифа Хајро, Јаковљевић Светозара Миодраг, 
Јевтовић Петра Здравко, Пртина Јовица Ђуро, Шкрбић 
Станка Милан; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антанасијевић Милана Андра, Аранђеловић Светоза-

ра Вукадин, Бондеровић Ђорђа Љубомир, Чамбер Триве 
Ђорђе, Даниловић Зарија Војислав, Ђуришић Вучића Сте-
ван, Филиповић Јована Михаило, Гаџић Стојадина Мом-
чило, Јанковић Чеда Драгослав, Јеротијевић Андрије Воји-
мир, Јовановић Симе Александар, Јовић Ђорђа Миодраг, 
Кнежевић Николе Милан, Лачњевац Александре Војин, 
Марић Миодрага Момир, Михајловић-Богићевић Благоја 
Душанка, Милановић Ранђела Андреја, Милосављевић 
Лазара Стојан, Митровић Добривоја Драгомир. Николић 
Ненада Светомир, НиКолић Станка Живојин, Обрадовић 
Марисава Станимир, Поповић Будимира д-р Радмило, 
Ристић Божидара Милоје, Секулић Живорада Радослав, 
Средић Жарка Светислав, Стојановић Љубомира Бориво-
је, Стојановић Петроније Јордан, Страњанац Драгише До-
брица, Томановић Светислава Жарко, Тоскић Купа Изет, 
Тричковић Живојина Светолик, Трифуновић Светислава 
Стеван, Величковић Ђорђа Видојко, Влатковић Алексе 
Цанка, Вучковић Радисава Крста, Вукић Драгослава Ди-
митров, Живковић Цветана Трајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Анђелковић Василија Радојко, Ђаја Доброслава Жив-

ка, Лековић Марка д-р Бранислав, Лончар Алексе Мило-
ван, Павловић Божидара Младен, Марић Добросава Радо-
мир, Минић Јанче Србољуб, Никчевић Рада Мирко, Ркман 
Саве Сава, Родић Ивана Олга, Свилар Вујо Илија, Томаш 
Ђуре Милан, Тошић Михаила Панта, Здравковић Станка 
Војислав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Атанацковић Јована Најдан, Бошковић Милосава, 
Љутомир Јечменица Митра Сретко, Јелић Саве Радосав, 
Јелић Велизара Станоје, Јовановић Богосава Милорад, Јо-
вановић-Петковић Милана Надежда, Јовановић Ново Ву-
чић, Каћански Јована Влада, Лаловиќ Радована Јован, Љу-
љић Рајка Миломир, Марковић Божидара Добросав, Ми-
хајловић Александра Радивоје, Миленковић Стојана Буди-
мир, Митровић Марка Милован, Петров Асена Трајан, 
Петровић Мирка Драгутин, Петровић Милана Војислав, 
Полић Радомира Драголјуб, Прстојевић Петра Радован, 
Радосављевић Љубисава Славко, Станковић Спасе Ђорђа, 
Стоиљковић Илије Милутин, Стојновић Николе Јоцо, 
Свичевић Вошка Драгољуб, Шулић Милана Милан, Тасић 
Вукашина Душан, Вес^линовић Богосава Обрад, Врањеш 
Шпире Душан, Заклан-Марковић Пантелије Радојка, Зеко-
вић Ибра Хилмо, Златаревић Златка Сава; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аћимовић Момчила Душан, Алагић Малаге Ћазим, 

Алексић Љубомира Душан, Анђелић Велимира Милосав, 
Баџић Драгољуба Милорад, Белохлавек-Тошић Борисава 
Милка, Благојевић Рајка Драгослав, Богојевић Радојице 
Драгослав, Бојанић Крсте Слободан, Бојић Чедомира 
Марјан, Бошковић Живка Милан, Цветковић Божидара 
Мирослав, Цветковић-Вукомановић Драгутина Руменка, 
Цветковић Јевђенија Витомир, Чеперковић Љубомира 
Предраг, Чепић Милана Милко, Чучковић Петра Душан, 
Ћилерђић Радисава Бранко, Ћирић Димитрија Синиша, 

Ћопић Петра Васо, Ђурчић Милована Милош, Дабић Та-
дије Филип, Дамљановић Миодрага Љубинко, Данило-
вић-Катанић Душана Ангелина, Дапчевић Саве Божидар, 
Диков-Бошковић Христивоја Станојла, Димитријевић 
Драгомира Христифор, Докмановић Ђоке Никола, Драго-
мировић Станоја Станислав, Ђакић Шахина Акиф, Ђоко-
вић Велисава Никола, Ђокић Милана Миодраг, Ердељан 
Димитрија Лазар, Филипаш Срете Милан, Гашић Мило-
вана Миодраг, Гавриловић Бранислава Драгомир, Глишо-
вић Здравка Живота, Глушчевић Радомира Ратомир, Го-
чанин Јеврема Драголјуб, Грбић Алексија Милена, 

Грујић Саве Слободан, Хорват Јене Карољ, Илић 
Миливоја Љубиша, Ивковић Стојана Момчило, Јаничије-
вић Живадина Милош, Јанковић Живојина Аранђел, Јеч-
меница Петра Аврам, Кардаш Радована Илија, Којадино-
вић Петра Миломир, Колашинац Мојса Радојко, Костић 
Глигорија Чедомир, Костић Ранка Хирстивоје, Костић 
Милутина Јован, Костић-Михаљчић Риста Стана, Крцуно-
вић-Димитријевић Милутина Драгослава, Кривошејев 
Ђорђе Александар, Крстић-Михајловић Јована Милунка, 
Кукић Смаила Латифа, Кусаковић Новака Душан, Куш-
Љугић Мехмеда Заим, Лазић Величка Милован, Лучић 
Милосава Радивоје, Максимовић Јелена Милан, Маринко-
вић Живојина Борисав, Марковић Живојина Александар, 
Маркови!! Миливоја Слободан, Матијевић Здравка Стани-
мир, Матовић Милоша Милисав, Миковић Јовица Миод-
раг, Миленковић Борисава Сретен, Миленковић Станише 
Зоран, Миленковић Светозара Живко, Милићевић Миод-
рага Радисав, Милинковић Александара Љубиша, Мило-
сављевић-Ачковић Николе Слободанка, Миљковић Стева-
на Драган, Мирковић Божидара Миливоје, Мирковић-Ку-
векаловић Петра Ружица; 

Митровић Милоша Живко, Младеновић Миливоја 
Радивоје, Наглић Јосипа Петар, Нешић Алимпија Мили-
воје, Николић Петра Миливоје, Николић Анте Ранђел, 
Новак Стевана Саво, Пантелић Рајица Драгослав, Панто-
вић Јарослава Драган, Павловић Илија Обрад, Перовић 
Јована Радослав, Петровић-Врућинић Симе Јела, Петро-
вић-Станишић Михаила Лепосава, Петровић Милорада 
Милован, Петровић Љубомира Радомир, Петровић Ди-
митров Сибин, Петровић Спасоја Живота, Потић-Вукче-
вић Новака Ратка, Прибаковић Богдана Ђорђе, Прибано-
вић Мирослава Миодраг, Протић-Радовановић Здравка 
Јелена, Раденковић Дмитра Славко, Радишић Прокопија 
Милојко, Радивојевић Предрага Мирослав, Радојевић Жи-
војина Олга, Радосављевић-Степановић Божидара Љиља-
на, Радовановић Обрена Сретен, Рајковић Љубомира Хра-
нислав, Ракић Рајка Радован, Ристивојевић Милоја Ради-
сав, Ристивојевић-Лацковић Матије Штефанија, Симић 
Предрага Љиљана, Симовић Радомира Слободан, Солда-
товић Милоја Драгутин, Спасојевић Боже Србољуб, Србу-
ловић Јована Љубомир, Срдановић Марка Богољуб, Сур-
ла Проќа Драго, Станчић-Венцел-Кристман Јована Ило-
на, Станковић Ивана Илија, Станковић Љубомира Видо-
сав, Станковић Михаила Живоин, Станојевић Драгоја Јо-
ван, Станојковић Шпире Љубомир, Старчевић Љубинка 
Владета, Стефановић-Грубанов Саве Ђурђина, Стојаковић 
Милованка Љубомир, Стојановић Ђорђа Благоје, Стојано-
вић Михајла Ђорђе, Стојановић Петра Крста, Стојковић 
Александра Драган, Шарбајић Вукића Милован, Шурлан 
Милана Милева, Тепчевић Вука Синиша, Тиловић Лазара 
Слободан, Тодић Миломира Драган, Томић Бранка Живо-
та, Топић Миле Мирко, Тошић Јеленка Јован, Ваљаревић 
Животе Миодраг, Васиљевић Светомира Крстомир, Васи-
љевић Михајл а Милош, Вешић Лазара Борислав, Вилени-
ца Стевана Жарко, Војиновић Милутина Миодраг, Вучић 
Владимира Војислав, Вукајловић Јовића Богомир, Вукиче-
вић Милована Слободан, Вукан Саве Милан, Зековић Му-
ша Мухарем, Жегарац-Кржељ Мате Матија, Живановић 
Живана Александар, Живковић Здравка Бранислав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 
СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексић Гојка Драгослав, Алфировић-Вечериновић 
Душана Милица, Бајрамовић Хамида Расим, Бижић-Кос-
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тић Миодрага Милена, Бјелић Драго Рајко, Борковић-Ми-
лић Лазара Видосава, Цветковик Богомира Слободан, Де-
љанин Марка Богосав, Ђокић Милана Петар, Главоњић 
Миленка Витомир, Јовановић Момира Бранислав, Коста-
диновић Владимира Витомир, Крунић Василије Милан, 
Лазовић Боривоје Живан, Љуљић Милоша Владо, Ман-
дић Богдана Мирјана, Марјановић Милана Перо, Марја-
новић Драгутина Ранислав, Михајловић Илије Драгоје, 
Михаљчић Ристо Божа, Милић Илије Момчило, Милоје-
вић Раденка Томислав, Митић Мирка Радивоје, Мунић Ле-
ка Ратомир, Недељковић Сретена Радић, Ненадовић Сте-
вана Милан, Њагојевић Миливоја Сретен, Орлић Илије 
Недел,ко, Паљевац Агана Хајрудин, Петровић Новака 
Благоје, Поповић-Вучковић Сретена Славица, Радивоје-
вић-Поповић Лека Милица, Радоњац-Пурић Велимира 
Властимирка, Ранковић Лазара Звонимир, Ристић Васили-
ја Сретен, Рвовић Миће Растко, Седлар Милоша Обрад, 
Стоић Сул,е Фатима, Спасић Димитрија Миље, Строил 
Латифа Хамшо, Шапоњић Чеде Петар, Терзић Јевстатија 
Љутомир, Тртовић Ђорђа Радомир, Велаја Косте Бранко, 
Величковић Станоја Бошко, Вукомановић МиланачВладо, 
Живковић Светозара Милутин, Живковић Димитрија Рат-
ко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аћимовић Душана Миленко, Андрић Будимира 

Срећко, Аранђеловић Богосава Богосав, Аранђеловић-Об-
радовић Добрица Јелена, Арсић Ђуре Наталија, Бојовић 
Мила Драгомир, Боранијашевић Здравка Дамјан, Бошко-
вић Јова Јованка, Чакован Жарко Живко, Чоловић Сава 
Десимир, Ђуровић Милојќце Раде, Ердоглија Војислава 
Милан, Грујичић Војислава Драгослав, Гвозденовић Дра-
гољуба Милијана, Илић Симеуна Драгољуб, Ивановић 
Милорада Драгица, Јанић-Јоковић Лабуда Перса, Јевтић 
Драгите Слободан, Јевтовић-Мијаиловић Драгите Дрин-
ка, Јовановић Ленке Драгомир, Јовановић Десимира Ми-
лорад, Јовић Николија Нада, Катић Илије Петар, Коваче-
вић Драгослава Борисав, Крајналић-Баталовић Василија 
Љиљана, Лојаничић Витомира Љубисав, Луковић Алекси-
је Мијаило, Манцукиђ Радомира Светомир, Маринковић 
Стевана Милоје, Марјановић Десимира Драгослав, Мар-
ковић Бранка Слободан, Механовић Кадра Мунир, Ми-
ленковић Драгиша Зоран, Митровић Стојана Трајко, Мла-
деновић Ивка Милија, НиколиЋ Илије Милутин, Нико-
лић Светомира Милутин, Новаковић Стевана Андрија, 
Параментић-Котарац Живорада Златомирка, Обрадовић 
Бировја Рајко, Пехјаковић Вошка Александар, Петковић 
Трајка Миодраг, Путица-Премуж Мије Мира, Путник 
Александра Александар, Радоњић Добросава Томислав, 
Ракић Драгутина Милован, Расулић Страјина Србољуб, 
Ратковић Раденка Драгојла, Сретковикћ Зорана Радован, 
Стајковић Димитрија Богосав, Стаменовић Ристе Благоје, 
Станојевић-Рајнић Димитрија Гергина, Степановић Ми-
лосава Радомир, Стеванови!! Драгутина Душан, Стојко-
вић Драгослава Мирољуб, Шћепановић Војина Томислав, 
Тадић Драгољуба Стеван, Тасић-Бандука Тиосава Лепоса-
ва, Васиљевић Младена Бранислав, Васиљевић Стеве Ра-
дивоје, Величковић Светислава Раде, Видановић Станими-
ра Милисав, Водоплав-Зорић Николе Даница, Володер Зе-
ћа Исрета, Здравковић Обрада Јелица. 

Бр. 17 
23 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпњљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Прањковић Иван Јосип, Константиновић Михајла 
Миодраг, Штулхофер Александар проф.др. Младен, Угле-
шић Иве Борбен; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ковачевић Анте Винко, Зубак Марко Жељко; 

- за особени заслуги и постигната успеси во работата 
зд значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Беванда Петра Мато, Галина Драге Вид, Гереци Ма-

те Јанко, Новак Јакоба Фрањо, Рајман Виктора Иван, Ста-
нић Михајла Мирко, Висковић Фране Инес; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бујас Павла Борис, Чучковић Симе Бранко, Хржењак 

Драгутина Људевит, Ињац Николе Милош, Тркуља Симе 
Бранко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Бирек Ивана Јосип, Бошњак Луке Лука, Дежуловић 
Љубомир Никица, Голуб Стјепана Бранко, Голуб Слепа-
на Звонко, Хорват Фрање Иван, Хорват Томе Иван, Кан-
толић Ивана Виктор, Кордић Илије Бранко, Крамар Ва-
лента Славко, Лазаревић-Буинац Петра Зора, Лучин Анте 
Иван, Лучин Анте Јосип, Миљковић Хасана Драган, Но-
вак Стјепана Стјепан, Новаковић Николе Душан, Плантић 
Антуна Иван, Прерадовић Стеве Јово, Прпић Милана 
Иван, Рајчевић Андрије Петар, Рајковић Стевана Милан, 
Сотоница-Кљајић Адама Мара, Станојевић Радомира 
Милојко, Стојаковић Душана Милош, Шимић Јосипа 
Славко, Шинко Јосипа Фрањо, Штенгле Ивана Бранко, 
Тепшић Милана Ђорђе, Вукелић Марка Милан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аугостиновић Имбре Едуард, Баленовић Петра Мар-

јан, Барјактаревић Мустафе Салих, Батало Мирка Ми-
лош, Бенић Антуна Антун, Беветек Мирка Фрањо, Благо-
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јевић Јове Станко, Бркић Николе Бранко, Бутковић Анте 
Милан, Црнички Томе Иван, Цвијановић Стефана Нико-
ла, Мелида Ђуре Славко, Чића Томе Слободан, Чучковић 
Николе Теодор, Чуфар Јосипа Јосип, Доманик Романа 
Ивана, Ђурашевић Стјепана Мирко, Ђурашевић Илије 
Стево, Франолић-Ладић Маријана Бранка, Гуофи Ивана 
Фрањо, Грачанин Јосипа Владимир, Грба Николе Раде, 
Грегурић Јосипа Владимир, Хоман-Михалец Фрање Сла-
вица, Худина Стјепана Божо, Хузјак Храње Мирко, Јапун-
ђић Ђуре Пајо, Јерковић-Баничевић Марка Даворка, Јури-
шић Петра Миле, Кахлер Јеронима Дубравко, Калшан 
Мате Фрањо, Канишки Јосипа Владо, Керановић Рагиба 
Мустафа, Комадина Петра Иван, Ковач Антуна Јосип, 
Крижен-Криковић Ивана Розика, Крижаниќ Ивана Макс, 
Кушец-Искра Валента Анђела, Латиновић Павла Милан-
ко, Лоина Андрија Август, Мађарац Ђуре Васиљ, Максим-
ков-Милобара Томислава Маријанка,Малобабрћ Игњати-
ја Раде, Маргетић Милутина Милан, Матијашец Мије Ан-
тун, Метикош Стеве Дане, Микулиќ Стјепана Иван, Ми-
личевић Мате Јозо, Милковић-Лесковар Винка Штефица, 
Милошевић-Севердија Пере Анђелка, Мрган Славка Бе-
рислав, Мркаљ Илије Драган, 

Новак Артура Артур, Огорелица Павла Славко, Ор-
так Стјепана ,Никола, Пауковић Томе Јосип, Перковић 
Мате Стјепан, Пишћевић Ивана Милан, Понграц Ивана 
Терезија, Поповић Николе Никола, Прелошћан Стјепана 
Андрија, Прша Марко Миле, Погошић-Вучковић Марка 
Катица, Румболдт Звонимира Звонко, Смолчић Анте Ма-
те, Соленички Блажа Рудолф, Старчевић Ивана Злата, 
Шимунић Звонимира Богдан, Шкунца Ивана Винко, Ткал-
чец Јосипа Игнац, Тракоштанец Ђуре Андрија, Трифуно-
вић Лазе Михајло, Турк Јураја Рудолф^ Удовичић Мате 
Недељко, Вдовић Ивана Јосип, Видаковић Мирка Живко, 
Видовић Милана Мирко, Вучетић-Рончевић Биколе Ана, 
Вучковић Тоде Драган, Вујановић Михај л а Милош, Вуки-
чевић Миле Душан, Зловолић-Кларић Стјепана Марија, 
Зоричић-Покупец Јосипа Анђела, Живковић Грге Петар, 
Жижек Ивана Фрањо, Жугец Филипа Јосип; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата ца општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното познавање и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Дебић Стјепана Иван, Добошић Ивана Август, Гечек 
Винка Јосип, Концијан Томе Фрањо; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Црномарковић-Милутиновић Илије Сава, Дананић 

Стјепана Никола, Добрић Јандрије Винко, Јакшић Николе 
Ђоко, Јанковић Ивана Стипан, Кресингер Мирка Стјепан, 
Латас Илије Радован, Терзић Спасоја Борислав, Ујденица-
-Чаврак Фрање Милка, Вукас Милоша Манојло; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Баглама Стеве Иван, Балент Фрањо Ђуро, Бановић 

Јоце Раде, Барић Јосипа Павао, Батровић Радивоја Мир-
ко, Беланчић Мијата Драган, Белас Мате Винко, Божиче-
вић Јосипа Никола, Браниша Августа Владо, Брковић 
Илије Војин, Цицо Милана Стево, Дамјанић Јосипа Мир-
ко, Фумић Ивана Иван, Гушић Јуре Миле, Хајдињак Сле-
пана Јосип, Инић Илије Илија, Иванчић Мије Стево, Ива-
нишевић Богдана Стојан, Јагаринец Силвестра Шимун, 
Јаук-Плачко Људевита Аница, Јовановић-Наранча Фили-
па Тихана, Јурчевић-Јендтичко Ђуре Јагица, Јуринец Јоси-
па Иван, Јуринец Јосипа Павао, Кеметер Фрање Стјепан, 
Кљајић Јована Петар, Колар Јосипа Јосип, Костел Павла 
Павао, Ковачић Антуна Драгутин, Кожњак Јосипа Иван, 

Кухарић Николе Ђуро, Лађевић Николе Стево, Лукман 
Ивана Иван, Мандић-Ковачић Стјепана Адела, Мећава 
Љубана Стојан, Мендаш Михаља Вјекослав, Месић Ивана 
Иван, Миљковић-Ђукић Николе Невенка, Мунђак Ђуро 
Иван, Нилић Фрање Фрањо, Новак Јосипа Стјепан, Окре-
ша Јосипа Иван, Пауковић Фрање Никола, Павошевић-
-Станковић Милутина Ангелина, Перенчевић Стеве Ми-
лан, Перша Фрање Иван, Поповић-Ковјанић Савана Љу-
бица, Радиновић Петра Јанко, Селеш Игњаца Златко, 
Стролени Фрање Фрањо, Шебрек Андрије Јосип, Шкуртан 
Мије Иван, Ткалчић Ива а Рудолф, Томашић Мирка Јо-
сип, Топлек Томе Антун, Топлек Ивана Јосип, Топлек Ви-
ктора Павао, Трденић Николе Иван, Велић Дане Адам, 
Видовић Стеве Бранко, Зерец Стјепана Стјепан, Зоретић 
Ивана Филип, Жељежњак-Вурушић Јосипа Јелена, Жуље-
вић Филипа Шиме; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата за оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Ивчевић Милана Ратко, Михињач Андрије Звонко, 

Новак Ивана Стјепан, Швенда Фрање Петар, Тампоља 
Косте Гојко. 

Бр. 18 
21 март 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Ц р н а Г о р а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значеле за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Бабић Љубомира Чедомир; 

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

СО ОРДЕН НА ,ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Стевовић Живка др Рајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Миховић Марка Илија; ^ 
- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-

чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дабовић Николе Велимир, Дрљевић Милоша Драш-
ко, Ђурковић Блажије Драгиша, Гогић Шћепана Божидар, 
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Гребовић Михаила Владислав, Ивезај Ђоке Ђелјош, Јан-
ковић Митра Вељко, Мачић Крста Љубо, Маудић Ђорђије 
Павле, Милачић Велите Радојица, Поповић Илије Шпи-
ро, Станковић Миливоја Рајко, Вујотић Машана Милу-
тин, Вуксановић Томе Душан, Живковић Сава Машан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аговић Иљаза Демо, Алексић-Чворовић Драгољуба 

Лепосава, Анђелић Саве Саво, Бегановић Махмута Мујко, 
Кораћ Хамида Ђимсо, Ковачевић Вучка Вељо, Мађгаљ 
Милана Вукола, Марковић Миша Мирко, Обрадовић Ра-
дована Љубо, Павићевић Луке Веселин, Радовић Петра 
Илија, Раичковић Риста Дара, Тигањ Авдул Расим, Вујо-
шевић Сава Светозар, Вукојичић Срета Слободан, Вукса-
новић Љуба Драгомир, Зечевић Милутина Славко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бојовић-Дацић Вука Слободанка, Ћетковић Јована 

Милан, Јевтовић Ђорђије Бранко, Милошевић Радована 
Драго, Мрдак Милована Ратимир, Новаковић Влада 
Нада; 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јоцић Душана Владимир; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радичевић Јевросима Жарко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лилић Василије Станимир, Живић Бошко Вукашин; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Албијанић Глигора Перо, Антић Милана Радомир, 

Богосављевић Војина Радослав, Чарапић Милије Радос-

лав, Делић Николе Момир, Добричић Милутина Радос-
лав, Јеремић Војимира Душан, Мандић Борисава Сима, 
Марковић Рајка Миодраг, Марковић Милана Родољуб, 
Мицкић Душана Божидар, Миленковић Николе Драго-
мир, Милетић Будимира Велизар, Мишић Бранислава 
Владислав, Обрад овић Станој л а Живојин, Петровић Влај-
ко Добросав, Радомировић Димитрија Никола, Савић Јо-
вана Драган, Савковић Боривоја Радомир, Станимирбвић 
Најдана Велимир, Станковић Димитрије Мирослав, Сте-
вановић Стевана Милорад, Стојанић Прокопија Милоје, 
Стојановић Грда Томислав, Стојковић Миленка Мирос-
лав, Трајковић Стојана Глигорије; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Николић Мирослава Гвозден, Стаменковић Љубоми-

ра Радивоје; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Сарић Вукомана Јовиша, Симић Милије Радосав, То-

доровиќ Драгомира Живојин 

Бр. 19 
4 април 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 
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410. ЗакоЦ за измени и дополненија на Законот за по-
морската и внатрешната пловидба 937 

411. Закон за прометот на експлозивни материи - 940 
412. Закон за измена на Законот за Наградата „Ед-

вард Кардељ“ 945 
413. Одлука за потврдување на Завршната сметка на 

Народната банка на Југославија за 1984 година 945 
414. Одлука за потврдување на Финансискиот план 

на Народната банка на Југославија за 1985 годи-
на 946 

415. Резолуција за политиката на економските одно-
си на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија со странство 946 

Одлука за оцена на уставноста на одредбите на член 
55 став 1 од Дисциплинскиот правилник на Соју-
зот на фудбалските судии на Југославија 952 
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