
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски албански и унгарски Ја-
зик - Огласи според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 25 април 1975 
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266. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/74, 54/74 и 9/75) во точка 2 
став 1 по тарифниот број 73.08 се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 

„73.12/1а Топло валани ленти, необложени, широ-
чина до 500 mm, наменети за натамошна 
преработка". 

2. Во точка 3 став 1 се брише. 
Во досегашниот став 2, кој станува став 1, по 

редниот број 16 се додава нов реден број 16а, кој 
гласи: 

,Два) развој на железничкиот и поморскиот 
сообраќај;". 

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

крајот точката се брише и по тоа се додава нов ре-
ден број 13, кој гласи: 
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13 08.09/1 Лубеници , 1 април до 
31 октомври". 

2. Оваа одлука ќе се применува на работете што 
ќе-се склучат и што ќе и се пријават на банката од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

Е. п. бр. 279 
17 април 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Е. п. бр. 278 
17 април 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

267. 

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр? 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот 
извршен совет донесува , 1 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА 
ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА 

1. Во Одлуката за обврска за прибавување доз-
воли за увоз на определени производи за храна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/67, 10/68, 46/68, 
21/69, 32/71 и 32/74) во точка 1 во редниот број 12 на 

268. 

Врз основа на член 37 став 1, чл. 376 и 37д 
став 1 и член 37ѓ од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен Зшст на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75 и 18/75), во Списокот 
на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз 
и увоз, што е составен дел на таа одлука, во тар. бр. 
01.05/16 и 04.05/1в-2 во колона \ кратенката: „ЛБ" 
се заменува со кратенката: „Д". 

Во тар. број 73.10/2в во колона 3 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Д". 

2. Одредбата на точка 1 став 1 од оваа одлука 
ќе се применува на работите што ќе се склучат и 
ќе ft се пријават на банката од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, а одредбата на точка 1 
став 2 од оваа одлука ќе се применува на работите 
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што ќе се склучат и ќе и се пријават на банката од 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука до 31 
декември 1975 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ4'. 

Е. л. бр. 280 
17 април 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. I). 

269. 

Врз основа на точка 17 од Одлуката за постап-
ката за утврдување и распределба., на стоковните 
контингенти, односно девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1975 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/74 и 4/75), сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШ-
ТАИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ПОТРЕБНИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИ-
ТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО ДЕВИЗНИТЕ КОН-
ТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на стоковните континген-
ти, односно девизните контингенти за увоз на стоки 
во 1975 година во смисла на точка 4 од Одлуката за 
постапката за утврдување и распределба на стоков-
ните контингенти, односно девизните контингенти 
за увоз на стоки во 1975 година (во натамошниот 
текст: Одлуката), Стопанската комора на Југослави-
ја му доставува на Сојузниот секретаријат за над-
ворешна трговија извештај кој треба да ги содржи 
причините поради кои не е постигнат договор за 
увозот на стоки и податоци за оствареното произ-
водство и потрошувачка на односните производи во 
1974 година, за обемот на остварениот увоз на од-
носните производи во 1974 година и за планираниот 
обем на производството и потрошувачката на однос-
ните производи за 1975 година, Брз основа на пода-
тоците на организацијата на здружениот труд, како 
и податоци за остварениот извоз на односната гру-
пација во 1974 година на пазари на кои се оствару-
ваат девизи од значење за одржување на ликвид-
носта во меѓународните плаќања. 

Еден примерок од извештајот од став 1 на оваа 
точка Стопанската комора на Југославија му доста-
вува на Сојузниот секретаријат за пазар и цени. 

2. Заради давање согласност на договорот за до-
полнителниот стоковен контингент, односно девизен 
контингент во смисла на точка 5а од Одлуката, Сто-
панската комора на Југославија му го доставува на 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија до-
говорот к,он кој ја прилага следната документација: 

1) потврда од овластената банка за износот на 
девизниот прилив во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, што организацијата на здружениот труд го 
остварила со извоз на стоки од сопствено производ-
ство во 3974 година; 

2) писмена обврска на организацијата на здру-
жениот труд за обемот на девизниот прилив што ќе 
го оствари со извоз на сопствени производи во 1975 
година, во девизи од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања; 

3) преглед на извозот на стоки од сопствено про-
изводство што е извршен во 1974 година, како и 
преглед на извозот на сопствени стоки што ќе се 

извезат во 1975 година, прикажани според видовите, 
количината и вредноста; 

4) податоци за обемот на производството и из-
возот за 1975 година што послужиле како основ за 
распределба на редовниот стоковен контингент, од-
носно девизен контингент за 1975 година. 

Заради спроведување на одредбите од точка 5а 
на Одлуката, организацијата на здружениот труд на 
која во смисла на таа точка, и е утврден дополни-
телен стоковен контингент, односно девизен контин-
гент, е должна до 31 јануари 1976 година да му под-
несе на Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија потврда од овластената банка за девизниот при-
лив што го" остварила во 1975 година. 

3. Заради утврдување на стоковните континген-
ти, односно девизните контингенти за увоз на опре-
ма на кредит, во смисла на точка 15, во врска со 
точка 4 на Одлуката, Стопанската комора на Југо-
славија му доставува на Сојузниот секретаријат за-
надворешна трговија: 

1) извештај кој треба да содржи преглед на ба-
рањата на одделни организации на здружениот труд 
за утврдување на стоковниот контингент, односно 
девизниот контингент, со динамиката на увозот и 
плаќањето по години и причините поради кои не 
дошло до постигнување на договор. 

Еден примерок од извештајот од одредбата под 
I на оваа точка, Стопанската комора на Југослави-
ја му доставува на Сојузниот секретаријат за пазар 
и цени; 

2) потврда од Службата на' општественото кни-
говодство дека организацијата на здружениот труд 
е распоредена во некоја гранка или дејност наведе-
на во одредбите на глава III, оддел 6, став 13 од 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1971 до 1975 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/72 и 71/73); . 

3) доказ дека увозот на опремата се плаќа од 
кредит одобрен од Меѓународната банка за обнова 
и развој, од други меѓународни финансиски органи-
зации или врз основа на меѓудржавни аранжмани. 

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

П. бр. 14006 
II април 1975, година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 

270. 

Врз основа на точка 9 од Одлуката за утврду-
вање на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони матери-
јали за I полугодие на 1975 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 60/74), сојузниот секретар за надво-
решна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
ПОТРЕБНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА 
НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌА-
ШЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕП-
РОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Заради утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини л други 
репродукциони материјали за 1975 година, органи« 
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зациите на здружениот труд, во смисла на точка 3 
од Одлуката за утврдување на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали за I полугодие на 1975 
година (вО натамошниот текст: Одлуката) му подне-
суваат на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кон барањето и заверен преглед на изно-
сите и видовите на девизите искористени бо 1974 
година за плаќање на увозот на суровини и други 
репродукциони материјали што во тој период се 
увезувале врз основа на глобалната девизна квота 
од определена земја - на образецот ГДК-75/1, што 
е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин составен 
дел. 

Податоците од образецот ГДК-75/1 за износите 
и видовите на девизите искористени за плаќање на 
увозот на суровини и други репродукциони матери-
јали, ги заверуваат овластените банки преку кои 
организациите на здружениот труд го вршат своето 
девизно работење или народните банки на републи-
ките односно народните банки на автономните пок-
раини, врз основа на својата евиденција и докумен-
тација. 

2. Организациите на здружениот труд од точка 
" 5 на Одлуката, во смисла на точка 6 на Одлуката, 

кон барањето за утврдување на глобалната девизна 
квота доставуваат податоци: 

1) за видот на производите и за обемот на про-
изводството за 1974 и 1975 година, што се искажу-
ваат според домашните тековни цени; 

2) за износот и за видот на девизите за плаќање 
на увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали што се потребни за производството во 1975 
година, распоредени по облиците на увозот, а спо-
ред тарифните броеви од Списокот на стоките за 
кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е 
составен дел на Одлуката за определување на сто-
ките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75 и 18/75) и 
тоа посебно за постојното, а посебно за новото про-
изводство; 1 

3) за суровините и другите репродукциони ма-
теријали од домашно производство, што се потребни 
,за производството во 1975 година, по видовите и 
домашните тековни цени, и тоа посебно за постој-
ното, а посебно за новото производство; 

4) опис и вредност на опремата со која ќе се 
зголеми постојното производство во 1975 година, од- . 
носно ќе се врши ново производство; 

5) за извозот на сопствените производи што 
имаат намера да го остварат во 1975 година, според 
количината, вредноста и видовите на девизите; 

6) акт од надлежниот орган на организацијата 
на здружениот труд со кој се потврдува дека орга-
низацијата на здружениот труд вистински започ-
нала со редовно производство и датум на почетокот 
на тоа производство; 

7) препис на актот за запишувањето во судски-
от регистар на организациите на здружениот труд. 

За новоизградените производствени организа-
ции на здружениот труд во состав на сложена орга-
низација или за производствените организации на 
здружениот труд во состав на сложена организаци-
ја, што со нови капацитети своето производство го 
зголемуваат за најмалку 500/о во 1975 година во од-
нос на 1974 година, податоците од оваа точка се под-
несуваат само за тие организации. 

Организациите на здружениот труд што со но-
вите. капацитети ќе го зголемат производството за 
најмалку 50% во 1975 година во однос на 1974 годи-
на, покрај податоците од став 1 на оваа точка кон 
барањето доставуваат и потврда од Службата на 
општественото книговодство за остварениот вкупен 
приход по завршната сметка за 1974 година. 

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

П. бр. 14007 
11 април 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 

Образец ГДК-75/1 

(Назив на организацијата 
на здружениот труд) 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗНОСИТЕ И ВИДОВИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ ИС-
КОРИСТЕНИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУ-
РОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИ-
ЈАЛИ ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1974 ГОДИНА, 
ШТО ВО ТОЈ ПЕРИОД СЕ УВЕЗУВАЛЕ ВРЗ ОС-

НОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 
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(потпис на генералниот 
директор и на раководи-
телот на стопанско-смет-

- КОБНИОТ сектор) 

Заверува 
овластената банка 

Забелешки за пополнување на образецот ГДК-75/1 

Образецот се пополнува за периодот од денот 
што за една година му претходи на денот кога е из-
менет начинот на плаќањето на увозот на стоки од 
определена земја. 

Во колона 2 се внесува точен назив на произво-
дите од Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, што е составен дел на' 
Одлуката за определување на стоките чиј извоз и 
увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75 и 18/75). 

Во колона 3 се внесува шифрата на производите 
според тарифниот број од Списокот на стоките. 

Во колона 4 се внесува вкупната количина на 
увезените производи по единица на мера во 1974 го-
дина. 

Во колона 5 се внесува динарската противвред-
ност за количините искажани во колона 4. 

Во колона 6 се внесува вкупниот износ на извр-
шеното плаќање во I полугодие на 1974 година. 

1 2 3 „ 4 5 6 
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271. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Newsweek" од 10 март 
1975 година, што излегува на англиски јазик во Њу-
јорк, Соединетите Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/406 
20 март 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

Tribune«, број 28656 од 6 март 1975 година, што 
излегува на англиски Јазик во Париз, Франција. 

Бр 650-1-27/408 

Бр. 650-1-27/407 
20 март 1975 година 

Белград 

27 март 1975 година 
Белград Заменик-сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р 

272. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „TIME" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Time", од 10 март 1975 
година, што излегува на англиски јазик во Њујорк, 
Соединетите Американски Држави. 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, с. р. 

273. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служг 
бен лист на СФРЈ", бр 39/74), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ 
»INTERNATIONAL НЕRАLD TRIBUNE« 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на весникот »International Herald 

274. 
Врз основа на член 8 од Законот за надомест на 

делот на негативните курсни разлики по работите 
на извозот -настанати со измената на системот на 
курсот на динарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/75), во согласност со СОЈУЗНИОТ секретар за фи-
нансии, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ НА 
ДЕЛОТ НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ 
НАСТАНАТИ СО ИЗМЕНАТА НА СИСТЕМОТ НА 
КУРСОТ НА ДИНАРОТ И ЗА СОСТАВУВАЊЕ 

ПРЕСМЕТКИ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 
1. Барање за надомест на делот на негативните 

курсни разлики, настанати со измената на системот 
на курсот на динарот од 12 јули 1973 година, подне-
суваат организациите на здружениот труд за чија 
сметка е остварен извозот (во натамошниот текст: 
организацијата на здружениот труд) до народната 
банка на републиката, односно народната банка на 
автономната покраина до 29 јуни 1975 година. 

Во барањето во став 1 од оваа точка организа-
цијата на здружениот труд ќе го наведе салдото на 
-негативните разлики по работите на извозот и сал-
дото на позитивните разлики по работите на уво-
зот, што произлегуваат од пресметките според точ-
ка 2 на оваа одлука, како и износот што и припаѓа 
со пребивањето на овие две салда. 

Барањето од став 1 на оваа точка, потпишано 
од раководителот на организацијата на здружениот 
труд и од раководителот на надлежниот сектор, ор-
ганизацијата на здружениот труд го поднесува во 
два примерока, од кои еден задржува народната 

-банка а другиот веднаш му го враќа на подносите-
лот со потврда на приемот. 

2. Кон барањето од тачка 1 на оваа одлука ор-
ганизацијата на здружениот труд ги прилага пре-
сметките на курсните разлики изработени на обра-
зецот број 1 — Пресметка на курсните разлики по 
работите на извозот и на образецот број 2 — Прес-
метка на курсните разлики по работите на увозот, 
што се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин сос-
тавен дел. 

Во образецот број 1 се внесуваат пресметките 
според наплатените и продадените девизи по рабо-
тите на извозот, а во образецот број 2 пресметките 
на купените девизи и на извршените плаќања по 
работите на увозот. 

3. За наплатите и за продажбите на девизите 
на овластената банка извршени од 12 јули до 31 
декември 1973 година по работите на извозот за 
кои се поднесува пријава, организацијата на здру-
жениот труд кон образецот број 1 ја поднесува след-
ната документација: 

1) пријава за склучената работа на извозот што 
на народната банка и е поднесена до 11 јули 1973 
година, од која се гледа дека работата со стран-
скиот купувач е договорена до 11 јули 1973 година 
и дека до тој ден пријавата е поднесена, а ако при-
јавата е поднесена по 11 јули 1973 година врз осно-
ва на фиксна писмена понуда поднесена пред 11 
јули 1973 година поднесува исправа за таа понуда 
и исправа од која се гледа дека странскиот купувач 
ја прифатил извозната работа под условите и во 
рокот од фиксната понуда; 

2) извештај од овластената банка (на образецот 
743) за одобрување девизи на девизната сметка 
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32000, од кој се гледа кога е наплатата -извршена, 
како и дека е во прашање наплата по пријавата 
наведена под 1 на оваа точка; 

3) извештај на овластената банка (на образецот 
на Службата на општественото книговодство) за 
одобрување на жиро-сметката динарска против-
вредност на откупените девизи, од коj се гледа из-
носот на девизите што и е продаден на овластената 
банка, датумот на продажбата и според КОЈ курс, 
како и изсештај на овластената банка за задолжу-
вање на девизната сметка за износот на продадени-
те девизи. 

Ако надворешнотрговската организација по ра-
бота на извоз за сметка на организација на здруже-
ниот труд остварените девизи и ги продала на 
овластената банка заради враќање на извозниот 
кредит,' организацијата на здружениот труд наме-
сто својата документација наведена во одредбите 
под 2 и 3 став 1 на оваа точка поднесува докумен-
тација од надворешнотрговската организација за 
продажбата на девизите на овластената банка, како 
и потврда од надворешнотрговската организација 
за износот на девизите што и припаѓа на организа-
цијата на здружениот труд, со назначување на која 
пријава за склучена работа се однесува тој износ. 

4. За наплатите и за продажбите на девизите на 
овластената банка извршени од 12 јули до 31 декем-
ври 1973 година по работите на извозот за кои не 
се поднесуваат пријави за склучената работа, ор-
ганизацијата на здружениот труд кон образецот 
број 1 ја поднесува следната документација: 

1) извештај од овластената банка (на образецот 
743) за одобрувањето на девизите на девизната сме-
тка 32000, од кој се гледа дека наплатата е оства-
рена по 11 јули 1973 година; 

2) извештај од овластената банка (на образецот 
на Службата на општественото книговодство) за 

,одобрувањето на жиро-сметката динарска против-
вредност на откупените девизи, ед кој се гледа из-
носот на девизите што и е продаден на овластената 
банка, датумот на продажбата и според кој курс, 
како и извештај од овластената банка за задолжу-
вање на девизната сметка за износот на продадени-
те девизи; 

3) фактура или друга соодветна исправа што се 
однесува на наплатениот износ на девизите; 

4) ценовник за 1973 година што организацијата 
на здружениот труд го донела и на вообичаен на-
чин го објавила до 11 јули 1973 година. 

Во образецот број 1 се внесуваат само наплати-
те и продажбите на девизи што се извршени од 12 
јули до 31 декември 1973 година по работите дого-
ворени врз основа на' ценовниците од одредбата под 
4 став 1 на оваа точка. 

5. За купувањата на девизи од овластената бан-
ка и за извршените плаќања од 12 јули до 31 де-
кември 1973 година по работите на увозот за кои 
се поднесува пријава за склучената работа, орга-
низацијава на здружениот труд кон образецот број 
2 ја поднесува следната документација: 

1) пријава за склучената работа на увозот што 
на народната банка и е поднесена до 11 јули 1973 
година и од која се гледа дека работата со стран-
скиот продавач е договорена до 11 јули 1973 година 
и дека до тој ден пријавата е и поднесена, а ако 
пријавата е поднесена по 11 јули 1973 година врз 
основа на фиксна писмена понуда на странскиот 
продавач, поднесува исправа за таа понуда и ис-
права од која се гледа дека домашниот купувач ја 
прифатил увозната работа под условите и во рокот 
од фиксната понуда; 

2) извештај (на образецот на Службата на опш-
тественото книговодство) за уплата на динарска 
противвредност, од кој се гледа износот на купените 
девизи, датумот на купувањето и курсот според кој 
е извршено купувањето; 

3) извештај од овластената банка за извршеното 
плаќање во странство. 

Ако за плаќање по увозот организацијата на 
здружениот труд користела девизи од својата девиз-
на сметка бр. 3204, 32010, 32011 или 3208, таа кон из-
вештајот од одредбата под 2 став 1 на оваа точка 
поднесува и извештај од овластената банка за одоб-
рување на купените девизи на девизната сметка, а 
кои извештајот од одредбата под 3 став 1 на оваа 
точка — и извештај од овластената банка за задол-
жување на девизната сметка. 

6. За купувањата на девизи од овластената бан-
ка и за извршените плаќања од 12 јули до 31 де-
кември 1973 година по работите на увозот за кои не 
се поднесува пријава за склучената работа, органи-
зацијата на здружениот труд кон образецот број 2 
ја поднесува следната документација: 

1) налог на организацијата на здружениот труд 
за плаќање во странство, во кој се наведени износот 
во девизите, основот за плаќање и странскиот ко-
рисник; 

2) извештај (на образецот на Службата на опш-
тественото книговодство) за уплата на динарска 
противвредност, во кои се наведени износот на ку-
пените девизи, датумот на купувањето и курсот 
според кој е извршено купувањето; 

3) извештај од овластената банка за извршеното 
плаќање во странство. 

Ако за плаќање по увозот организацијата на 
здружениот труд користела девиза од својата девиз-
на сметка бр. 3204, 32010, 32011 или 3208, таа кон 
извештајот од одредбата под 2 став 1 на оваа точка 
поднесува и извештај од овластената банка за одоб-
рување на купените девизи 6а односната девизна 
сметка, а кон извештајот од одредбата под 3 став 1 
на оваа точка — и извештај од овластената банка 
за задолжување на девизната сметка. 

7. Покрај документацијата наведена во точ. 3 
до 6 на оваа одлука организацијата на здружениот 
труд може да поднесе и друга документација (фак-
тури, препирка и др.) со која се докажуваат факти 
од значење за утврдување на правата на организа-
цијата на здружениот труд на надомест на делот на 
негативните курсни разлики. 

8. Во обрасците бр. 1 и 2 организацијата на 
здружениот труд е должна да ги искаже сите напла-
ти и продажби на девизите и сите купувања на 
девизите и плаќања на кои се однесуваат одредбите 
на Законот за надомест на делот на негативните 
курсни разлики по работите на извозот настанати 
со измената на системот на курсот на динарот. 

9. Документацијата што според оваа одлука ја 
прилага кон образецот бр. 1 и 2, организацијата на 
здружениот труд ја поднесува во препис или како 
фотокопии, заверени од овластените лица на орга-
низацијата на здружениот труд, односно во препис 
или како фотокопии, заверени од овластените лица 
на надворешнотрговската орга,низација или овлас-
тената банка. 

10. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини по извршената 
контрола на поднесените барања, пресретни и при-
ложена документација ќе и достават на Народната 
банка на Југославија извештај во кој ќе ги наведат 
називите и точните адреси на организациите на 
здружениот труд и износите на надоместите на кои 
имаат право. 

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

О. бр. 27 
7 април 1975 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, е. р, 
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' Образец бр. 1 
(назив и адреса на организацијата на здружениот 

'Труд) 
ПРЕСМЕТКА НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ 
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Објаснение за пополнување на овој образец 
Во образецот се внесуваат само продажбите на девизи чијшто курс на денот на продажбата бил 

над 3% повисок или понизок од курсот на 28 јуни 1973 година. Во одделни колони се внесува, М тоа: 
— во колона 2 назив на девизата и наплатен износ во девиза што по 11 јули 1973 година и е 

одобрен на девизната сметка 32000 на крајниот корисник; 
— во колона 3 — назив на девизата и износ во девиза што ii е продаден на овластената банка од 

12 јули до 31 декември 1973 година врз основа на податоците од извештајот за одобрување на жиро-смет-
ката динарска противвредност и извештајот за задолжување на девизната сметка; 

- во колона 4 — курс што овластената банка го применила, а врз основа на податоците од из-
вештајот за одобрување на жиро-сметката динарска противвредност; 

— во колона 6 — купувачки курс за односната девиза на девизниот пазар според Листата број 16 
на девизните курсеви, формирани на Меѓубанкарскиот состанок на 28 јуни 1973 година; 

- во колона 8 — курсна разлика помеѓу динарската противвредност на продадената девиза спо-
ред курсот применет на денот на продажбата и динарската противвредност според купувачкиот курс од 
28 јуни 1973 година. Ако курсот на денот на продажбата е понизок — разликата се означува со знакот 
„минус", а ако е повисок — со знакот „плус"; 

- во колона 10 — вкупно разлика за пресметка се добива со одземање на износот од 3% од вред-
носта од колона 7 (што е прикажан во колона 9) од износот наведен во колона 8. Резултатот ја задржу-
ва ознаката „минус", односно „плус" како во колона 8. 
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Објаснение за пополнување на овој образец: 

Во образецот се внесуваат само купувањата на девизи чијшто -курс на денот на купувањето бил' 
над 3% повисок или понизок од курсот на 28 јуни 1973 година. Во одделни колони се внесува, и тоа: 

— во колона 2 — назив на девизите и износ во девиза што е употребен за плаќање од 12 јули до 
31 декември 1973 година; 

v — во колона 3 — продажен курс применет на денот на купувањето на девизите, а врз основа на 
извештајот за уплатата на динарска противвредност на овластената банка; 

— во колона 5 - продажен курс за односната девиза на 28 јуни 1973 година, според Листата број 
16 на девизните курсеви формирани на Меѓубанкарскиот состанок на 28 јуни 1973 година; 

— во колона 7 — курсна разлика помеѓу динарската противвредност на купената девиза според 
применетиот курс на денот на купувањето и динарската противвредност според продажниот курс од 28 
јуни 1973 година. Ако курсот на денот на купувањето на девизата е понизок — разликата се означува 
со знакот „плус", а ако е повисок — со знакот „минус"; 

— ЕО колона 9 — вкупно разлика за пресметка се добива со одземање на износот од 3% од вред-
носта од колона 6 (што е прикажан во колона 8) од износот наведен во колона 7. Резултатот ја задржу-
ва ознаката ,,плус5', односно „минус", како во колона 7. 

275. 

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

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

ЛИТИЧКИ ПЕЧКИ НА БУТАН-ПРОПАН ГАС 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 10 октомври 1974 
година склучија и пбтпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за каталитички печки на бутан-про-
пан гас, со тоа што производителските организации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат своите 

,затечени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, до 15Vo. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение^ бр. 1032 од И април 1975 
година, 

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

Претставници на производителите: „Искра" — 
Шкофја Лока и „Лифам" - Стара Пазова. 
Претставници на купувачите" потрошувачи: 15 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

276. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

'контрола на цените („Службен лист pia СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ВОЗИЛА И ЗА НИВНИ МОТОРИ И РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите. на 7 јануари 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за определени возила и за нивни 
мотори и резервни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, и тоа: 

1) за камиони, специјални возила, меѓуградски 
и приградски автобуси, во просек до 19%, а според 
ценовниците што се составен дел на Спогодбата; 

2) за мотори и резервни делови за возилата од 
одредбата под 1 на оваа точка — до 18%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 403 од 16 април 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: НАМ — Ма-
рибор, „ФАП ФАМОС" - Белград, ИМВ - Ново 
Место, „Торпедо" — Риека, Заводи Црвена за-
става — Крагуевац и „Икарус" — Земун. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 68 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

277. 

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

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

СКА СОЛ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 април 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за морска сол за човечка исхрана, 
со тоа што производителс-ките организации на-здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, така што кај високите продажни цени за 
морска сол за човечка исхрана да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/kg 
— пакување од 1 kg , 1,45 
— пакување од 2 kg 1,40 
— пакување од 5 kg 1,37 
— пакување од 10 kg 1,35 
— пакување од 50 kg - 1,30 

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

3. На оваа спогодба „даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2461 од 16 април 1975 
година. 

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

Претставници на производителите: Солана „Бајо 
Секулиќ" — Улцињ, Солана „Паг" — Паг, Сола-
на „Гојко Маштровиќ" — Нин, Солана „Морѓин 
Црни" — Стон, „Дрога" — Порторож и Солана 
„Дињишка" — Паг. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 

-,,Прехрана" — Битола, „13. Јули" — Титоград, 
„17. Нандори" — Пеќ, ,јСолипром" — Белград, 
„Далма" — Сплит, ,,Задранка" — Задар, „Емона" 
— Љубљана и „Развитак" — Петковиќ. 

У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈЕ ВО РЕПУБЛИКА НИГЕР И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА НИГЕР 

Се отповикува 
Александар Божовиќ од должноста извонреден 

и ополномоштен ама баса дор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република 
Нигер, со седиште во Лагос. 

II 

Се назначува 
Данило Видановиќ, извонреден и ополно-

моштен амабасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Федерална Република 
Нигерија, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
лавија во Република Нигер, со седиште во Лагос. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши: овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр.4 
10 март 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и член 4 
од Законот за одликувањата - на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат: 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
' ЗРАЦИ 

полковник на оклопни единици Беровић Фране 
Дане; 

— за особени заслуги во ширењето на братството 
меѓу нашите народи и народности и за јакњене на 
мора лио-политичкото единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ѕ ВЕНЕЦ 

санитетски полковник Краљевић Алеарда Љубо-
мир; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ , 

капетан на боен брод Жоња Јосе Петар, ' 
пешадиски потполковник Малеш Душана Стево 
пешадиски потполковник Матана Николе Томис-

лав 
пешадиски потполковник Сетенчић Јована Ми-

лан 
мајор на административна служба Радовић Мак-

сима Гојко 
капетан I класа на финансиска служба Ћуко-

вић Алексије Божидар; 

— за особени успеси во раководењето со едини-
ците на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и за заслуги за 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Чорак Филипа Филип  
интендантски- полковник Дупат Андрије Пашко 
капетанова боен брод Хуић Данице Иван " 
санитетски полковник Крстинин Јакова Данко 
пешадиски полковник Марача Анте Тончи 
морнаричкотехнички Полковник Мартинац Ива-

на Кузма 



Петок, 23 април 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ ДА СФРЈ Број 21 — Страна 717 

капетан на боен брод Мастиловић Марка Бра-
нислав 

капетан на боен брод Миховиловић Рока Анте 
капетан на боен брод Петровић Вицка Антун 
санитетски полковник Петковић-Ковач Антуна 

Бранко 
капетан на боен брод Шперац Марина Петар 
капетан на боен брод Живковић Лала Милорад 
капетан на фрегата Бољац Бранислава Бора 
артилериски потполковник Ћеримагић Омера 

Касим 
капетан на фрегата Дабовић Антона Александар 
технички потполковник Герица Анте Антун 
санитетски потполковник Гошовић Милоша 

Страцимир 
капетан на фрегата Луша Иве Божидар 
пешадиски потполковник Маровић Николе Вла-

димир 
пешадиски потполковник Новина Франца Матија 
капетан на фрегата Плећаш Дмитра Владимир 
санитетски потполковник Рожић Рудолфа Алек-

сије 
капетан на фрегата Томић Луке Илија 
капетан на корвета Целиншек Јожефа Јожеф 
капетан на корвета Гржетић Антона Петар; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

санитетски потполковник Бранковић Угљеше 
Борислав 

морнаричкотехнички потполковник Булић Мар-
ка Петар 

санитетски потполковник Глигоријевић Милова-
на Душан 

мојрнаричкотехнички потполковник Сегединац 
Јована Марко 

санитетски потполковник Светић-Антулов Гли-
гора Иванка 

капетан на фрегата Шкипина Данила Здравко 
санитетски потполковник Влаховић Јурај а 

Зденко 
капетан на фрегата Замбата Павла Миодраг 

- санитетски потполковник Зечић Паје Белизар 
пешадиски мајор Барац Здравка Здравко 
санитетски мајор Брусић Јосипа Бранко 
мајор на финансиска служба Цар Томе Лино 
капетан на корвета Чапалија Анте Розаријо 
капетан на корвета Чекић Зајима Месуд 
морнаричкотехнички мајор Дукин Илије Не-

дељко 
морнаричкотехнички мајор Косић Ђорђа Ненад 
моркаричкотехнички мајор Космос Ивана Ер-

нест 
морнаричкотехнички мајор Модрић Јакова Анте 
артилериски мајор Митровић Николе Живојин 
санитетски мајор Николић Новака Нада 
санитетски мајор Парпура Арсенија Душан 
мајор на административна служба Пејчић Све-

тозара Ненад 
санитетски мајор Перић Мије Јошко 
морнаричкотехнички мајор Перовић Радослава 

Миливоје 
капетан на корвета Поповић Миле Милан 
пешадиски мај,ор Ринчић Марка Иван 
капетан на корвета Савић Животе Живослав 

интендантски мајор Станковић Драгутина Проко 
санитетски мајор Станић Петра Ивица -
артилериски мајор Васиљевић Борка Светислав 
интендантски капетан I класа Башчаревић Дра-. 

гоја Ђорђе 
поручник на боен брод Батушић Томе Иван 
интендантски капетан I класа Бјелић Милојица 

Радиша 
пешадиски капетан I класа Борић Рафаела Ви-

це-Лењин 
санитетски капетан I класа Бошевски Илије 

Пане 
технички капетан I класа Бркић Славка Бошко 
капетан I класа на финансиска служба Дервиш-^ 

кадић Џемала Павле 
морнаричкотехнички капетан I класа Дукић 

Милана Петар 
поручник на боен брод Франковић Богомира 

Божидар 
артилериски капетан I класа Гвозденовић Воји- -

на Радојица 
технички капетан I класа Јаковљевић Жив оти ја 

Томислав 
морнаричкотехнички капетан I класа Јапунџић 

Владе Миле 
поручник на боен брод Јовановић Илије Алек-

сандар 
поручник на- боен брод Корун Јосипа Антон 
интендантски капетан I. класа Косановић Саве 

Ђорђе 
поручник на боен брод Краљ Андрије Мирко 
морнаричкотехнички капетан I класа Кривока-

пић Илије Саво 
поручник на боен брод Лучин Ивана Станко ' 
поручник на боен брод Милишић Анте Иван 
санитетски капетан I класа Милошевић Влади-

мира Милорад 
санитетски капетан I класа Николов Стоје Лазар 
поручник на боен брод Петриновић .Ивана Бран-

ко 
поручник на боен брод Призил Павла Звонимир 

' поручник на боен брод Радуловић Бранка Ми-
лош 

морнаричкотехнички капетан I класа Репка 
Форде Срећко 

морнаричкотехнички капетан I класа Самарџић 
Вида Павао-Недиљко 

капетан I класа на финансиска служба Секулић 
,Богдана Нинко 

капетан I класа на правна служба Свитлица 
Цвијана Станоја 

поручник на боен брод Танчев Ранђела Маноил 
санитетски капетан I класа Вељковић Тодора 

Никола 
капетан I класа на административна служба 

Вучковић Милована Милош -
капетан на сообраќајна служба Допуђ Стевана 

Илија 
поручник на фрегата Џелебџић Обрада Дмитар 
поручник на фрегата Ђорђевић Сретена Момир 
пешадиски капетан Јовановић Милоја Младен 
поручник на фрегата Костовски Стефана Иван 
морнаричкотехнички капетан Ласан Николе Јо-

сип 
интендантски капетан Мијатовић Матије Марко 
Морнаричкотехнички капетан. Токановић Новака 

Радивоје 
инженериски капетан Узелац Дане Слободан " 
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поручник на фрегата Венцл Бранислава Павле 
интендантски заставник I класа Биберџић Ћи-

рила Бранко 
морнаричкотехнички заставник I класа Чонч 

Антона Антон 
технички заставник I класа Глигора Ивана Јосип 
морнаричкотехнички заставник I класа Јовано-

вић Милисава Радослав 
интендантски заставник I класа Карлић Михе 

Иван 
морнаричкотехнички заставник I класа Кри ле-

тић Ивана Донко 
, заставник I класа на административна служба 

Кришком ић Фране Петар 
заставник I класа на административна служба 

Марковић Николе Радивоје 
морнаричкотехиички заставник I класа Михол-

чић Фрање Иван 
заставник I класа на административна служба 

Милошевић Јере Рафаел-Шиме 
интендантски заставник I класа Радовић Шиме 

Шиме 
интендантски заставник I класа Симић Манојла 

Милијан 
' поморски заставник I класа Станковић Добривоја 

Бранислав 
интендантски заставник I класа Ждерић Радо-

слава Анте 
морнаричкотехнички заставник Анић Анте 

Владо 
поморски заставник Бијелић Фрање Драго 
морнаричкотехнички заставник Бркљач Давида 

Младен 
заставник на административна служба Брња 

Стјепана Људевит 
поморски заставник Чепеља Изидора Адам 
поморски заставник Илић. Николе Павле 
заставник на административна служба Калаица 

Роже Иван 
поморски заставник Копаља Уроша Драго 
интендантски заставник Ловренчић Белима Вик-

тор 
поморски заставник Марић Ђуре Душан 
поморски заставник Павловић Драгисава Љу-

биша 
интендантски заставник Прша Ивана Миле 
поморски заставник Пукшић Алојза Франц 
поморски заставник Радоња Милана Славко 
поморски заставник Ракић Марка Милаин 
поморски заставник Станојевић Војина Живорад 
заставник на административна служба Шљивић 

Саве Обрен 
морнаричкотехнички заставникЛНтамбук Ивана 

Крунослав 
технички заставник Трипковић Спасоја Јово - ' 
морнаричкотехнички заставник Вилотић Милана 

Милисав 
поморски заставник Маретић Антона Франц 
морнаричкотехнички заставник Живковић Све-

тислава Радојица 
поморски постар водник I класа Бутковић Јосипа 

Томислав 
поморски постар водник I класа Јемец Јакоба 

Франц 
постар водник I класа на административна служ-

ба Кнез Ивана Ђуро 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Мишта Драгутина Драгутин 

поморски постар водник Богдан Томислава Зво-
нимир 

поморски постар водник Божичковић Благоја 
Александар 

воен службеник III класа на финансиска служ-
ба Бјеловук Милоша Триво 

воен службеник III класа на финансиска служ-
ба Миливојевић Чедомира Миломир 

воен службеник IV класа на административна 
служба Грубишић Иве Лела 

воен службеник IV класа на административна 
служба Пољак Стјепана Павица 

воен службеник IV класа на административна 
служба Турковић Мирка Стјепан 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Станичић Дује Антица; 

— за особени заслуга и постигнати успеси во 
работата од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА "ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

постар водник I класа на административна ,слу-
жба Рајковић Живојина Витомир; 

— за примерни заслуга и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Барановић Фране Стипе 
капетан на боен брод Хуљев Јерка Роко 
пешадиски полковник Кричковић Стојана Ђуро 
потковник на правна служба Саблић Фрање 

Фрањо 
санитетски полковник Томашић Романа Маријан 
полковник на финансиска служба Вебер Фран-

чишека Антон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ  
МЕЧЕВИ 

полковник на административна служба Кесић 
Ивана Јосип 

капетан на боен брод Валчић Анте Звонимир 
морнаричкотехнички потполковник Анмћ Петра 

Томо 
ветеринарен потполковник Арсенијевић Десими-

ра Синиша 
пешадиски потполковник Боровац Стјепана Анте 
капетан на фрегата Бринић Петра Андрија 
санитетски потполковник Човић Луке Звонимир 
капетан на фрегата Драгичевић Велимира Миро-

љуб 
капетан на фрегата Гргин Маријана Мирко 
капетан на фрегата Грмуша Марка Милан 
капетан на фрегата Кљајић Петра Стојан 
морнаричкотехнички потполковник Кнежић Ива-

на Мате 
капетан на фрегата Крстић Милисава Зоран 
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капетан на фрегата Маринковић Динка Марко 
артилериски потполковник Маринковић Стевана 

Петар 
капетан еа фрегата Матковић Јосипа Анте" 
капетан на фрегата Матошевић Антона Мартин 
морнаричкотехнички потполковник Мажибрада 

Боже Саво 
капетан на фрегата Милошевић Митра Веселин 
капетан на фрегата Млакар Антона Јоже 
капетан на фрегата Павковић Павка Љубомир 
морнаричкотехнички потполковник Пешут Раде 

Божидар ^ 
капетан на фрегата Петковић Чедомира Сретен 
технички потполковник Пољак Боже Анте 
капетан на фрегата Ристић Тихомира Томислав 
капетан на фрегата Симовић Дмитра Милутин 
потполковник на градежна служба Шимац Пет-

ра Иве 
морнаричкотехнички потполковник Штањо Ишт-

вана Лајош 
капетан на фрегата ТребЈешанин Глигора Ми-

хаило 
капетан на фрегата Трпеновски Ристе Божидар 
капетан на фрегата Вићентић Божидара Слобо-

дан 
капетан на фрегата Вујовић Ђура Василије 
морнаричкотехнички потполковник Зејак Мили-

је Љубо је 
морнаричкотехнички потполковник Зејнилагић 

Амира Нурудин 
капетан на фрегата Златановић Милорада Ми-

хајло 
капетан на фрегата Жегарац Мирка Стеван 
капетан на корвета Бакић Мартина Јуре 
пешадиски мајор Бечић Паве Симо 
капетан на корвета Бојковић Ен ерика Никола 
интендантски мајор Ћирић Миодрага Душан 
пешадиски мајор Драгишић Момчила Михајло 
капетан на корвета Ђорђевић Ратка Томислав 
капетан на корвета Гуњача Јакова Анте 
морнаричкотехнички мајор Ковачевић Ристе 

Љубомир 
мајор на градежна служба Матавуљ Милана 

Михаило 
капетан на корвета Перишић Дарија Милан ' 
пешадиски мај бр Попадић Николе Милан 
артилериски капетан I класа Благојевић Николе 

Драган 
пешадиски капетан I класа Масникоса Милана 

Душан 
поручник на боен брод Миловановић Наума 

Кузман 
поручник на боен брод Патриарка Стјепана Дра-

гутин 
артилериски капетан I класа Печарић Петра 

Томо 
поручник на боен брод Петрин Иве Надо 
пешадиски капетан I класа Поповић Миладина 

(Томислав 
поручник на боен брод Сертић Шимуна Данијел 
капетан I класа на градежна служба Жу ван 

Ивана Јаков; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на корвета Јовановић Радуле Владан 
санитетски мајор Витасовић Стевана Василије 

артилериски капетан I класа Бошковић Гаше 
Драгутин 

морнаричкотехнички капетан I класа- Божовић 
Радоње Божидар -

технички капетан I, класа Ћирић Милорада Бо-
госав 

поручник на боен брод Игрутиновић Бранка 
Драган 

санитетски капетан I класа Илић Станка Саво 
поручник на боен брод Кнежевић Анте Љубомир 
санитетски капетан' I класа Ковачевић Ибрахима 

Хасан 
морнаричкотехнички капетан I класа Крстић 

Александра Петар 
капетан 1 класа на музичка служба Куљак Јо-

сипа Јурај 
поручник на боен брод Макић Николе Слободан 
морнаричкотехнички капетан I класа Миливоје-

вић Војислава Драгиша 
поручник на боен брод Николић Радосава Угље-

ша 
технички капетан I класа Павичев,ић -Драгомира 

Љубивоје 
мори аричкотехничк и капетан I класа Сарај кић 

Антона Маријан 
морнаричкотехнички капетан I класа Сента Анте 

Филип 
технички капетан I класа Стојановић Саве Да-

нило 
инженериски капетан I класа Шарић Мира Анте 
поручник на боен брод Шкробоња Драге Милан 
пешадиски капетан I класа Шолак Николе Ла-

зар 
капетан I класа на финансиска служба Тихоми-

ровић Ђуре Божидар 
интендантски капетан I класа Уљевић Томе Ма-

ријан 
4 санитетски капетан Ђенић Војислава Светислав 

поручник на фрегата Херак Станка Иван 
интендантски капетан Јанчић Јосипа Ђуро 
поручник на фрегата Јованов Димитрије Милан 
поручник на фрегата Јовић Неђе Никола 
поручник на фрегата Клисовић Крсте Стипан 
санитетски капетан Максимовић Петра Војислав 
поручник на фрегата Марков Владимира Пре-

драг 
морнаричкотехнички капетан Микетек Блажа 

Антун 
артилериски капетан Милетић Светолика Мило-

ван 
поручник на фрегата Обрадовић Дане Милан 
технички капетан Пантелић Љубисав^ Милун 
поручник на фрегата Павловић Бориса Радомир 
морнаричкотехнички капетан Проле Петра Љу-

бисав 
санитетски капетан Радуловић Николе Шпиро 
санитетски капетан Степановић Пауна Илија 
морнаричкотехнички капетан Стокић Мирослава 

Златибор 
поручник на фрегата Шоуфек Јосипа Јосип 
капетан на градежна служба Шперац Томе Звон-

ко 
санитетски капетан Утробичић Бранка Анте 
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пешадиски капетан Вуксановић Богомира Ми-
рослав 

санитетски поручник Андрејевић Боривоја Бо-
ривој 

морнаричкотехнички поручник Балач Николе 
Раде 

морнаричкотехнички поручник Баленовић Ни-
коле Петар 

поручник на" финансиска служба Бобанац Илије 
Владо 

пешадиски поручник Брадашић Јосипа Мате 
поручник на корвета Брајковић Метода Ранко 
морнаричкотехнички поручник Драгаш Бранка 

Никола 
поручник на корвета Франкола Антона Марио 
пешадиски поручник Говорушић Мате Анте 
поручник на корвета Хрватин Мариа Јосип 
пешадиски поручник Иветић Јована Гојко 
мориаричкотехнички поручник Јанус Милоша 

Ђуро 
- поручник на корвета Јовин Љубомира Драган 
инженериски поручник Карановић Новака Ву-

косав 
санитетски поручник Кеврић Крсте Милан 
морнаричкотехнички поручник Кнежевић Бог-

дана Гојко 
поручник на корвета Кокотовић Душана Дане 
морнаричкотехнички поручник Комар Бранка 

Милан 
поручник за врска Ковачевић Стјепана Иво 
интендантски поручник Лалић Раде Милан 
пешадиски поручник Љубичић Радојка Милун 
пешадиски поручник Мариновић Јосе Нојко 
поручник на корвета Марковић Федера Бранис-

лав 
поручник за врска Милошевић Радована Новак 

'поручник на корвета Миссони Илије Јосип 
поручник на корвета Наврачић Мирка Нинослав 
интендантски поручник Николов Круне Илија 
поручник за врска Новаковић Јакова Коста 
поручник на корвета Олујић Анте Аљоша 
моркаричкотехнички поручник Опланић Томе 

Мирко 
морнаричкотехнички поручник Папак " Стипе 

Фране 
артилериски поручник Пејчић Славка Радисав 
поручник на корвета Первански Стевана Ференц 
морнаричко^ехнички поручник Поповић Јована Словен 
поручник на корвета Ребсељ Мирка Мирко ' 
мориаричкотехнички поручник Симић Стојана 

Родољуб 
интендантски поручник Станишић Драгана Ра-

дослав 
поручник за врска Станојевић Будимира Зоран 
артилериски поручник Торбица Боже Милан 1 

артилериски поручник Видошевић Марка Ан-
ђелко ' ^ 

морнаричкотехнички поручник Вукојевић Боже 
Јован 

поручник на корвета Занзе Анте Мирослав 
поручник на корвета Зловић Аугуста Фрањо 
поморски потпоручник Миливојевић Душана 

Срећко 
потпоручник на финансиска служба Ракић Ра-

дослава Драгољуб . 

интендантски потпоручник Сило-в Марка Марко 
потпоручник на финансиска служба Вучковић 

Живојина Југослав 
морнаричкотехнички заставник I класа Голеш 

Анте Младен 
заставник на административна служба Ађански 

Милана Геза 
морнаричкотехнички заставник Антуновић Ја-

кова Иван 
интендантски заставник Брајковић Ивана Ан-

ђелко 
морнаричкотехнички заставник Ћирић Томе 

Лазар 
технички заставник Чајавац Павла Драгутин 
заставник на административна служба Глођевић 

Јована Рајко 
поморски заставник Гриљак Стојана Драган  
заставник на административна служба Грмеча 

Јосипа Винко 
поморски заставник Хасовић Ибрахима Џемал  
заставник на финансиска служба Јовановић 

Петра Славко ' 
морнаричкотехнички заставник ЈуринОвић Ни-

коле Здравко 
поморски заставник Кецојевић Раде Ђуро 
технички заставник Кланац Шиме Анте 
морнаричкотехнички заставник Константиновић 

Димитрија Слободан 
поморски заставник Лемајић Николе Марјан 
морнаричкотехнички заставник Мићовић Петра 

Милорад 
заставник на сообраќајна служба Мирчевски 

Јордана Александар 
поморски заставник Мирковић Богољуба Алек-

сандар 
морнаричкотехнмчки заставник Москов Атанаса 

Вукашин 
интендантски заставник „ Ненезић Милована 

Павле 
заставник за врска Нешић Милоша Миливој ^ 
заставник на административна служба Нанић' 

Ђуре Милан 
санитетски заставник Павин Мате Анте 
заставник на административна служба Пуљек. 

Стјепана Иван 
заставник на финансиска служба .Радојчић Јо- 

сипа Милован 
поморски заставник Радовановић Грујице Ђоко 
поморски заставник Ристески Трајка Методије 
поморски заставник Рњаковић -Илије Миодраг 
морнаричкотехнички заставник Седељ Розалија 

Виктор 
поморски заставник Скелић Османа Мехо 
заставник на административна служба Симеуно-

вић Момира Миливоје 
морнаричкотехнички заставник Симић Будимира 

Влајко 
поморски заставник Сршен Бошка Маријан 

. поморски заставник Станковић Ђуре Јован 
поморски заставник Суботић Љубомира Милан 
заставник на административна служба Шимов ић 

Мате Илија 
интендантски заставник Тарбук Илије Јово 
морнаричкотехнички заставник Тиквић Марка 

ЈУре 
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- поморски заставник Томљановић Анте Стипе 
заставник на финансиска служба Велић Зулфе 

Алија, 
интендантски заставник Владовић Мате Мирко 
морнаричкотехни^ки заставник Вранешевић Ра-

де Десимир 
поморски постар водник I класа Амановић Саве 

Стеван 
морнаричкотехнички постар водник I класа АН-

ТОНИЈ евић Миломира Драгић 
технички постар водник I класа Арбутина Сто-

јана Бранко 
морнаричкотехнички водник I класа Бакић Анте 

Иван 
морнаричкотехнички постар водник I класа Бар-

чот Павла Иван 
поморски постар водник I класа Бечановић 

Вељка Тихомир 
морнаричкотехнички поитар водник I класа Бе-

ран Винка Владислав 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Бездров Ибрахима Селим 
интендантски постар водник I класа Бјелић Ми-

хајла Милан 
морнаричкотехнички постар водник Г класа Бо-

гоје Бошка Илија 
технички постар водник I класа Божац Мате 

Јосип 
инженериски постар водник I класа Божиновски 

Јордана Кирил 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Божовић Радомира Милутин 
ветеринарен постар водник I класа Брезовац 

Стјепана Мијо 
постар водник I класа на финансиска служба „ 

Цветковић Чедомира Јован 
интендантски постар водник I класа Дабић Алек-

сандра Милорад 
технички постар водник I класа Дејановић Ни-

коле Никола 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Ђорђевић Ненада Драгиша 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Ђурић Ратка Сретен 
поморски постар водник I класа Фуцх Штефана 

Винко 
интендантски постар водник I класа Глушац Ви-

дака Јефто 
поморски постар водник I класа Хаџић Атифа 

Шабан 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Илић Милана Живомир 
поморски постар водник I класа Ивановић Петра 

Драго 
артилериски постар водник I класа Југовац Ива-

на Антон 
постар водник I класа на финансиска служба 

Јуричић Петра Анте 
постар водник I класа на административна сл-

ужба Кмечко Јана Самуел 
морнаричкотехнички постар водник I класа. Ко-

лозев Адама Витомир 
морнаричкотехнички постар водник I класа 

Космос Ивана Иван 
морнаричкотехнички постар водник I класа 

Костадинова Павлз Мирко 
технички постар водник I класа Кошарић Ми-

лоша Душан 

поморски постар водник I класа Козловић Јо-
жефа Сергеј-Виктор 

поморски постар водник I класа Кожур Карла 
Доброслав 

интендантски постар водник I ќласа Креко Мир-
ка Вјекослав 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ку-
дус Илије Ђуро 

поморски постар водник I класа Квргић Мрше 
Станко 

поморски постар водник I класа Лекић Милоша 
Александар 

постар водник I класа за врска Лингли Шандора 
Шандор 

морнаричкотехнички - постар водник I класа 
Ловрић Марка Рајко 

поморски постар водник I класа Љевар Марка 
Петар 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ма-
рић Анте Иван 

поморски постар водник I класа Марић Ђуре 
Момчило 

постар водник I класа на административна 
служба Мартиновић Јосипа Момчило 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ма-
шић Бећира Мустафа 

постар водник I класа на финансиска служба 
Матеић Радивоја Мирослав 

постар водник I класа на финансиска служба 
Мићуновић Вуке Видак 

поморски постар водник I класа Микац Станка 
Милан 

постар водник I класа за врска Миличевић Стје-
пана Иван 

поморски постар водник I класа Мишић Ратка 
Делимир 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ме-
сић Маринка Миодраг 

поморски постар водник I класа Неметх Ивана 
Матија 

пешадиски постар водник I класа Новаковић Ђу-
ре Петар 

пешадиски постар водник I класа Нововић Ра-
досава Радоје 

морнаричкотехнички постар водник I класа Опа-
ић Миле Душан 

поморски постар водник I класа Остојић Срете-
на Велимир 

морнаричкотехнички постар водник I класа Пав-
ловић Вучка Зоран 

поморски постар водник I класа Петковић Бра-
нислава Миодраг 

технички постар водник I класа Петровић Ми-
лутина Војин 

технички постар водник I класа Попов Душана 
Живорад 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ра-
дуловић Мијалка Љубиша 

поморски постар водник I класа Рајачић Миће 
Никола 

поморски постар водник I класа Ромић Лазара 
Милан 

поморски постар водник I класа Селаковић Ра-
дојице Хранимир 

поморски постар водник I класа Смиљанић Ђуре 
Милан 
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технички постар водник I класа Спасојевић Спа-
соја Цветко 

пешадиски постар водник I класа Станковић 
Зарија Боро 

поморски постар водник I класа Стипановић 
Рада Никола 

интендантски постар водник I класа Стипић 
Шиме Борис 

поморски постар водник I класа Стојановић Јоке 
Ристо 

интендантски постар водник I класа Стошић Че-
домира Светко 

поморски постар водник I класа Шимуновић 
Ивана Иван 

поморски постар водник I класа Штулић Душа-
на Петар 

морнаричкотехнички постар водник I класа Та-
дић Дамјана Благоје 

поморски постар водник I класа Трњар Вилима 
Винко 

постар водник I класа за врска Ускоковић Ми-
лоше Милинко 

"постар водник I класа за врска Векић Јована 
Никола 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ви-
јатовић Мирка Милорад 

поморски постар водник I класа Вранешевић 
Рада Младен 

артилериски постар водник I класа Вујић Дам-
јана Радивоје 

пешадиски постар водник I класа Живковић 
Мирка Душан 

поморски постар водник Антић Новака Ђорђе 
морнаричкотехнички постар водник Баста Бог-

дана Раде 
постар водник на финансиска служба Бјелица 

Крсте Раденко 
морнаричкотехнички постар водник Буцић Томе 

Иван 
морнаричкотехцички постар водник Цвек Антона 

Славко 
технички постар водник Черни Антона Петар 
поморски постар водник Ћурко Николе Стојан 
поморски постар водник Дамјановић Милоша 

Милан 
поморски постар водник Дијанић Павла Иван 
технички постар водник Ђоођић Љубомира 

Младен 
поморски постар водник Џуверовић Слободана 

Гојко 
поморски постар водник Фи лилјак Томе Рудолф 
поморски постар водник Гнезда Андрије Рудолф 
поморски постар водник Гргат Анте Франко 
поморски постар водник Грујић Душана Саво 
'морнаричкотехиички постар водник Гутеша Бо-' 

же Марјан 
артилериски постар водник Илић Драгољуба 

Драган 
пешадиски постар водник Илић Јордана Мирос-

лав 
инженериски постар водник Јаблановић Стојана 

Милош 
постар водник за врска Јанковић Радоја Мили-

сав 
морнаричкотехнички постар водник Јањетовић 

Ђуре Миљанко 

морнаричкотехнички постар водник Каталенић 
Владимира Томислав ' ' 

поморски постар водник Кеча Јове Стеван" 
поморски постар водник Клепић Ху сни је Му-

харем 
пешадиски постар водник Кљајић Танаска Ми-

ладин 
артилериски постар водник Ковачић Васе Петар 

технички постар водник Кутијевац Дејана Ти-
хомир 

поморски постар водник Лачак Ђуре Владимир 
поморски постар водник Лукшић Маријана 

Тончи 
поморски постар водник Љубичић Анте Марко 
поморски постар водник Мачукатин Божидара 

Шиме 
артилериски постар водник Миленковић Миљур-

ка Саво 
поморски постар водник Милинковић Драгомира 

Слободан 
морнаричкотехнички постар водник Митров Рај-

ка Ђорђе 
морнаричкотехнички постар водник Падован 

Кузме Кузма 
постар-водник на административна служба Па-

нић Гаврила Пантелија 
морнаричкотехнички постар водник Папић Дике 

Радислав 
поморски постар водник Павловић Михајла Жи-

ворад 
поморски постар водник Пенезић Мате Звонко 
морнаричкотехнички постар водник Плетерски 

Адолфа Адолф 
поморски постар водник Радић Шпире Анте 
морнаричкотехиички постар водник Радомиро-

вић Мирослава Радомир 
морнаричкотехнички постар водник Рашић Ра-

дослава Божидар 
поморски постар водник Розга Анте Божо 
технички постар водник Рвовић Ника Владимир 
морнаричкотехнички постар водник1 Симовић 

Јована Милован 
морнаричкотехнички постар водник Сирар Ратка 

Војислав 
поморски постар водник Скале Франца „Иван 
технички постар водник Соколов Илије Спас 
морнаричкотехнички постар водник Соломун 

Миле Драго 
морнаричкотехнички постар водник Стефановић 

Драгутина Владан 
морнаричкотехнички постар водник Стражичић 

Антуна Анте 
морнаричкотехнички постар водник Стризић 

Ивана Жељко 
морнаричкотехнички постар водник Шубић 

Ивана Иван 
поморски постар водник Шурбановски Бориса 

Мито 
морнаричкотехнички постар водник Таблац 

Боже Васо 
технички постар водник Трајчевски Ристе 

Лењин 
артилериски постар водник Вовк Габријела 

Карло -
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морнаричкотехнички постар водник Жбуљ Дра-
гутина Алојзије 

морнаричкотехнички водник I класа Бурул 
Виктора Луцијан 

пешадиски водник I класа Милинковић Петра 
-Ђуро 

морнаричкотехнички водник I класа Миљевић 
Косте Чедо 

пешадиски водник I класа ' Сантрач Јове Рајко 
воен службеник III класа Ратковић Анта Видо 
санитетски воен службеник IV класа Чоловић 

Ивана Марија 
воен службеник IV класа Хосни Грге Јосип 
воен службеник IV класа на финансиска служба 

Марцапан Ђуре Иван 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Терзић Свете Ђорђе 
санитетски воен службеник IV класа Витковић 

Јурај а Дубравка 
воен службеник V класа на музичка служба 

Акаратовић Суље Хусо 
воен службеник V класа на музичка служба 

А димовић Алима Алија 
санитетски воен службеник V класа Дувњак 

Александра Славенка 
воен службеник V класа на музичка служба 

Васић Боре Драгутин 
воен службеник VI класа на музичка служба 

Борко Павла Златко 
воен службеник VI класа на музичка школа 

Зиројевић Бранка Богољуб 
санитетски воен службеник VII класа Стефано-

вић Мате Анђелка 
воен службеник VIII класа Шешко Јанеза 

Франц-Вал енгин 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поручник на корвета Јовановић Миодрага Љу-
бодраг 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Алексић Адама Јордан 

поморски постар водник I класа Балон Франца 
Антон 

поморски постар водник I класа Брала Анте 
Иво 

поморски постар водник I класа Цветић Дра-
гише Славко 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Ђорђевић Ратомира Ж И В О Ј И Н 

технички постар водник I класа Голуб Јозе 
Илија 

санитетски постар водник I класа Јелић Мило-
рада Пантелија 

интендантски постар водник I класа Јовановић 
Душана Радић 

поморски постар водник I класа Савановић 
Стеве Мићо 

пешадиски постар водник I класа Спасић Станка 
Милан 

Поморски постар водник I класа Сусовић Дра-
гутина Х Р В О Ј е 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Шеремет Стипе Љубомир 

морнаричкотехнички постар водник I класа 
Завиршек Томажа Јоже 

поморски постар водник Башић Јуре Стјепан 
постар водник на сообраќајна служба Болмано-

вић Ненада Божидар 
морнаричкотехнички постар водник Ћорак Сте-

вана Средо 
морнаричкотехнички постар водник Дод^р Ми-

лана Илија « 
поморски постар водник Ђурић Ђуре Бранко 
морнаричкотехнички постар водник Галиновић 

Јерка Никола 
поморски постар водник Јакупчевић Кате Јосип 
морнаричкотехнички постар водник Јевремов 

Аркадија Веселин 
морнаричкотехнички постар водник Јокић Мир-

ка Душан 
интендантски постар водник Ковачевић Ивана 

Лука 
постар водник на административна служба Ку-

век Ивана Јаков 
поморски постар водник ЛуЈић Илије Слободан 
технички постар водник Мамужић Томе Пајо 
пешадиски постар водник Маслаковић Љубо-

мира Здравко 
морнаричкотехнички постар водник Милојица 

Николе Драган 
морнаричкотехнички постар водник- Митровић 

Љубомира Мирко 
технички постар водник Накир Фране Љубо 
поморски постар водник Опачић Јанка Перо 
морнаричкотехнички постар водник Палковић 

Петра Лештар 
морнаричкотехнички постар водник Панчић 

Војислава Драган 
постар водник на административна служба Пе-

риша Анте Звонко 
морнаричкотехнички постар водник Петревски 

Алексе Кирил 
поморски постар водник Поповић Љубинка Сто-

јадин 
моркаричкотехнички постар водник Предојевић 

, Савке Страхиња 
поморски постар водник Стаменовић Вуксана 

Јордан 
поморски постар водник Стрелец Петра Иван 
морнаричкотехшгчки постар -водник Стојковски 

Петра Здраве 
поморски постар водник Свилар Милана Радо-

мир 
морнаричкотехнички постар водник Тадић 

Петра Душан -
морнаричкотехнички постар водник Тодоровић 

Данила Коста 
технички постар водник Врбица Блажа Војин 
поморски постар водник Златковић Саве Мило-

рад 
морнаричкотехнички постар водник Зораја Ми-

лана ИлиЈа 
пешадиски водник I класа Бајрамовић Мурата 

Хамид 
морнаричкотехнички водник I класа Бојић 

Недељка Милутин 
технички водник I класа Црљић Аугустина 

Антон 
поморски водник I класа Чапалија Петра Тибор 
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морнаричкотехнички водник I класа Чуло Мате 
Винко 

морнаричкотехнички водник I класа Даничић 
Иве Цвијето 

пешадиски водник I класа Кардељ Јосипа Иван 
поморски водник I класа Ковач Јосипа Иштван 
морнаричкотехнички водник I класа Крклец 

Штефице Владимир 
воздухопловнотехнички водник I класа Кукучка 

Штефана Штефан - -
санитетски водник I класа Лизинов Трифуна 

Антон 
морнаричкотехнички водник I класа Лопарић 

Јосипа Јосип 
технички водник I класа Мандић Чедомира 

Бошко 
артилериски водник I класа Марковски Јована 

Томислав, 
санитетски водник I класа Матановић Јозе Блаж 
поморски водник I класа Матош Филипа Борис 
поморски водник I класа Медић Лазе Коста 
поморски водник I класа Медвед Ивана Иван 
морнаричкотехнички водник I класа Миленко-

вић Мирослава Бранислав 
пешадиски водник I класа Миљанић Јосипа 

Марко . 
поморски водник I класа Митровић Милутина 

Милан 
технички водник I класа Мухвић Анђелка 

Антун 
пешадиски водник I класа Петковић Милана 

Богдан 
морнаричкотехнички водник I класа Петку 

Кузмана Душан 
технички водник I класа Подобник Карла Дра-

ган 
поморски водник I класа Раичковић Вука Ни-

кола 
поморски водник I класа Рајкoвић Станка 

Станко 
пешадиски водник I класа Ристић Радивоја 

Србољуб 
технички водник I класа Ристовски Спире Си-

меон 
поморски водник I класа Станисављевић Срби-

слава Милован 
пешадиски водник I класа Штрбац Миле Гојко 
поморски водник I класа Волф Јосипа Бранко 
пешадиски водник I класа Врањеш Петра Мом-

чило 
пешадиски водник I класа Вулетић Миле Ни-

кола 
водник I класа на сообраќајна служба Златано-

вић Борисава Стојан 
пешадиски водник I класа Зобеница Душана 

Стево 
морнаричкотехнички водник I класа Живановић 

Жарка Симеун 
морнаричкотехнички водник Муселиновић Бог-

дана Младен; 

— за особено истакнување во познавањето и 
вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО. МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ Д ОБРО ДЕТЕ ЛИ 

технички постар водник Фонтањи Ерџебета 
Арпад 

морнаричкотехнички постар водник Вујичић 
Стојка Саво 

технички водник I класа Робели Бајрама Мурат 
водник I класа за врска Тркуља Ђуре Петар. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

266. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса — 709 

267. Одлука за дополнение на Одлуката за 
обврска за прибавување дозволи за увоз 
на определени производи за храна — — 709 

268. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е 
регулиран — — — — — — — — 709 

269. Наредба за начинот на поднесување на 
извештаите и документацијата потребни 
за утврдување и распределба на стоков-
ните контингенти, односно девизните 
контингенти за увоз на стоки во 1975 
година — — — — — — — — — 710 

270. Наредба за начинот и постапката за до-
ставување на податоците и документаци-
јата потребни за утврдување и распре-
делба на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други ре-
продукциони материјали за 1975 година 710 

271. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Newsweek" — 712 

272. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Time" — — 712 

273. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „International 
Herald Tribune" — — — — — — 712 

274. Одлука за поднесување барања за надо-
мест на делот на негативните курсни 
разлики настанати со измената на систе-
мот на курсот на динарот и за составу-
вање пресметки на курсните разлики — 712 

275. Спогодба за промена на затечените цени 
за каталитички печки на бутан-пропан 
гас — — — — — — —.—. — — 715 

276. Спогодба за промена на затечените цени 
за определени возила и за нивни мотори 
и резервни делови —. — — — — — 715 

277. Спогодба за промена на затечените цени 
за морска сол за човечка исхрана — — 715 

Укази — — — — — — — — — — 716 
Одликувања .— — — — — — — — - — 716 

Меѓународни договори — — — — — — 353 
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