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668. 

Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-
нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД 
ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободувале од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од посебно 
значење за народите и народностите на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 28/74, 8/75, 
55/75, 12/76, 18/76, 26/76, 45/76, и 27/77) во точка 1а, 
во одредбата под 25 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и по тоа ре додава нова одредба 
под 26, која гласи: 

„26) на јубиларни медалјони од злато и други 
медалјони, плакети, значки и сл., што се издаваат 
по повод на прославата на 23-годишнината на рабо-
тата на Ловно-шумското и земјоделското стопанство 
„Јелен".". 

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

Е. П. бр. 750 
13 октомври 1977 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р-Антон Вратуша, с.р. 

669. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот-за кни-
говодството („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

v 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО 
КОНТНИОТ ПЛАН ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествено-политичките организации, општес-

твените организации и другите општествени правни 
лица, како и другите организации и заедници што 
користат Општествени средства од член 1 на Уред-
бата за контниот план и за билансите за другите 

корисници на општествени средства („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/77) — (во натамошниот текст: други-
те корисници на општествени средства), ги искажу-
ваат средствата и изворите на средствата, проме-
ните на средствата и на изворите на средствата, 
приходите и расходите и распоредот на приходите 
на одделните конта утврдени во Контниот план за 
другите корисници на општествени средства, а спо-
ред содржината на тие конта пропишана со овој 
правилник. 

Општествено-политичките организации, општес-
твените организации и другите општествени правни 
лица, како и другите организации и заедници што 
користат општествени средства што вршат дејност 
на подрачјето ца месна заедница, на територијата 
на општина или меѓуопштинска заедница, односно 
во организација на здружен труд или кај друг ко-
рисник на општествени средства и куќните совети 
од член 9 од Уредбата за контниот План и за би-
лансите за другите корисници на општествени сред-
ства (во натамошниот текст: определените корис-
ници на општествени средства), ги искажуваат, 
средствата и изворите на средствата, промените на 
средствата и на изворите на средствата, приходите 
и - расходите и распоредот на приходите, на оддели 
ните конта утврдени во Посебниот контен план за 
определените корисници на општествени средства, 
а според содржината на тие конта пропишана со 
овој правилник. 

Член 2 
Другите корисници на општествени средства, со-

гласно со одредбата на член 3 од Уредбата за конт-
ниот план и за билансите за другите корисници на 
општествени средства, односно определените корис-
ници на општествени средства, согласно со одред-
бата на член 9 став 2 од таа уредба, ги расчлену-
ваат синтетичките сметки (конта) на аналитички 
сметки, а податоците за синтетичките сметки ги 
обезбедуваат на начинот што ќ одговара на техни-
ката што ја применуваат во книговодството. 

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И 
ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАЦ 
ЗА ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕН 

НИ СРЕДСТВА 
1. КЛАСА 0: Основни средства, долгорочни пла-

смани и средства за посебни намени 
Член 3 

На контата од групата 00 - Основни средства 
во употреба, се водат сите основни средства во 
употреба според категориите на основните средства 
погласно со законот, како и заедничките основни 
средства сразмерно на височината на вложените 
средства. 

На контото 000 — Земјишта, се водат земјишта-
та со кои другиот корисник на општествени сред-
ства управува и што ги користи. 

На контото 002 — Градежни објекти, се водат 
сите градежни објекти, како џгго се: зградите и дру-
гите градежи, монтажните бараки и другите мон-
тажни објекти што претставуваат основни средства« 
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На контото 003 — Опрема, се водат машините, 
уредите,4 постројките, средствата на транспортот и 
врските, инвентарот и мебелот и другата опрема 
што сочинува основни средства во смисла на за-
конот. 

На контото 008 — Други основни средства, се 
»оди вредноста на другите основни средства и на 
средствата што според важечките прописи се изед-
начени со основните средства што не се опфатени 
на другите конта од оваа група на конта. 

Задолжувањето на одделните конта од оваа гру-
па се врши за прибавените основни средства со 
одобрување на соодветното конто во групата 01 — 
Основни средства во подготовка. 

Член 4 
На контата од групата 01 — Основни средства 

во подготовка, се водат паричните средства издвое-
ни за инвестиции, побарувањата за дадените аванси 
по основ на инвестиции, побарувањата по основ на 

- заеднички вложувања за изградба на основни сред-
ства и инвестициите во тек. 

На контото 010 — Издвоени парични средства 
за инвестиции, се водат паричните средства издвое-
ни на посебна сметка кај Службата на општестве-
ното книговодство (во натамошниот текст: Служ-
бата), и тоа: средствата за инвестиции, средствата 
што според важечките прописи се издвоени и чија 
употреба е ограничена во периодот на инвестира-
њето (ако се искажуваат како. депозити); како и 
другите средства што се издвоени за финансирање 
на инвестиции, освен средствата на отворените ак-
редитиви. На ова конто не се искажуваат средства-
та што, по основ на инвестиции, во согласност со 
важечките прописи, се здружени за определени на-
мени, односно се дадени како заем за определена 
намена. 

На контото 014 — Инвестиции во тек — гра-
дежни објекти, се водат вредностите на вложува-
њата во градежни објекти. 

На контото 015 — Инвестиции во тек — опрема, 
се водат вредностите на' опремата чија монтажа е 
во тек и вредностите на набавената опрема. 

На контото 016 — Инвестиции во тек — друго, 
се водат вредностите на вложувањата во други ос-
новни средства што не се опфатени на контата 014 
м 015. 

Преку контата 014, 015 и 016 се искажува и 
пресметката на набавката на основните средства 
оспособени за употреба. 

Преносот на основните средства од контото 014, 
015 и 016 се врши на товар на соодветните конта од 
групата 00 — Основни средства во употреба, во 
моментот кога тие средства се оспособени за упот-
реба. 

Член 5 
На контата од групата 02 — Исправка на вред-

носта на основните средства, се води исправката на 
вредноста на основните, средства, согласно со од-
редбите од Законот за амортизација на основните 
средства на основните организации на здружен труд 
и на други корисници на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/76), во височина 
на пресметаната амортизација. За основните средс-
тва за кои не се пресметува амортизацијата или 
амортизацијата се пресметува по стапки пониски од 
пропишаните стапки, исправката на вредноста се 
врши по стапките утврдени со закон, со тоа што за 
разликата се задолжува контото 900 — Деловен 
фонд. 

Член 6 
На контата од групата 04 — Долгорочни плас-

мани, се водат побарувањата со рок на втасаност 
подолг од една година по основ па долгорочни де- ' 
позити, вложени средства во банки и други финан-
сиски организации, како и по други долгорочни 
пласмани. , 

На контото 048 - Други долгорочни пласмани, 
се водат другите долгорочни пласмани на средства-
та за кои не е предвидено посебно конто во оваа 
група на конта. г 

Член 7 
На контата од групата 05 — Средства на резер-

вите, се водат паричните средства на резервите из-
двоени на посебна сметка кај Службата и побарува-
њата од средствата на резервите, во согласност со 
важечките прописи, а според називите на одделните 
конта од оваа група. 

Член 8 
На контата од групата 06 — Средства на соли-

дарноста, се водат' паричните средства на солидар-
носта издвоени на посебна сметка кај Службата и 
побарувањата од средствата на солидарноста, во 
согласност со важечките прописи и по други осно-
ви, а според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Член 9 
На' контата од групата 07 - Средства за други 

намени, се водат средствата за други намени што 
другиот корисник на општествени средства ги фор-
мира во согласност со важечките прописи и по дру-
ги основи. 

На контото 070 — Парични средства за друго 
намени, се водат паричните средства за други на-
мени што се издвоени на посебни сметки кај Служ-
бата. / 

На контото 075 — Побарувања од средствата за 
други намени, се водат побарувањата од средствата 
за други намени по сите основи. 

Член 10 
На контото 090 — Трајно неупотребливи основ-

ни средства, се водат основните средства што се 
наоѓаат трајно вон од употреба и основните средства 
што нема да се употребуваат подолго од една годи-
на. Во рамките на ова конто се водат и расходува-
ните основни средства до конечната ликвидација 
на тие средства. 

На контото 091 — Исправка на вредноста на 
трајно неупотребливите основни средства, се водат 
отписите на трајно неупотребливите основни сред-
ства искажани на контото 090, во согласност со ва-
жечките прописи. 
- На контото 093 — Сомнителни и спорни побару-

вања, се водат побарувањата по кои е поведена 
постапка кај надлежниот суд заради наплата и по-
барувањата чија наплата, по оцена на другиот ко-
рисник на општествени средства, е сомнителна. 

На контото 093 се водат и износите на про-
тестираните чекови и меници и износите на поба-
рувањата содржани во инструментите за обезбеду-
вање на плаќањето чиј рок на втасаност истекол. 

На контото 094 — Исправка на вредноста на 
сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања извршена на товар на контото 418 -
Други расходи. 

На контото 094 се води и исправката на вред-
носта на протестираните чекови и меници и поба-
рувањата содржани во инструментите за обезбеду-
вање на плаќањето чиј рок на втасаност истекол, 

2. КЛАСА 1: Парични средства и побарувања 

- Член 11 
На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства на жиро-сметката, на 
отворените акредитиви, на девизните сметки, во 
благајната и на другите сметки на паричните сред-
ства. 

На контото 106 — Жиро-сметка, се водат парич-
ните средства на жиро-сметката. На ова конто се 
евидентира вкупниот промет на паричните средства 
преку жиро-сметката. 



Петок, 21 октомври 1971 

На контото 101 — Благајна, се водат паричните 
средства и се евидентира готовинскиот промет на 
паричните средства што се врши преку благајната. 

На контото 102 — Девизни средства, се води 
динарската противвредност на девизите на сметки-
те кај банките за секоја валута посебно, со тоа што 
девизите се искажуваат во динари според средниот 
дневен курс искажан во курсната листа што важи 
на дено? на истекот на периодот за кој се подне-
сува пресметката, согласно со одредбите од Законот 
за девизното работење и и кредитните односи со 
странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77). 

На контото 103 — Отворени акредитиви, се во-
v дат средствата на отворените акредитиви, издвоени 

на посебна сметка кај Службата. Во рамките на ова 
конто се "водат посебно средствата на отворените 
акредитиви за инвестиции. 

На контото 108 - Други парични средства, се 
водат другите парични средства издвоени на посеб-
на сметка кај Службата што не се искажуваат на 
други конта ед оваа' група на конта. 

Член 12 
На контата од групата 11 — Хартии од вред-

ност инструменти за плаќање, се водат вреднос-
тите на примените чекови, менкци, обврзници и 
други хартии од вредност со кои може да се врши 
плаќање преку пренос или кои можат да се про-
дадат (есконтираат) во смисла на важечките про-
писи. 

На контото 111 — Меници, се водат мениците, 
освен мениците примени пред настанувањето на 
должничко-доверителските односи. 

На контото 1 1 8 Д р у г и хартии од вредност, се 
искажуваат другите хартии од вредност со кои мо-
же да се врши плаќање преку пренос или кои мо-
жат да се продадат (есконтираат) според важечките 
прописи, освен хартиите од вредност што се водат 
на контата од групите 04, 05, 06 и 07. 

Член 13 
На контата од групата 12 — Побарувања^ се во-

дат побарувањата за дадените аванси, побарувања-
та по основ на повеќе платените даноци и придо-
неси од приходите, како и другите побарувања, спо-
ред називите на одделните конта од оваа група, во 
согласност со важечките прописи. 

На контото 120 — Побарувања за аванси, се во-
дат побарувањата по основ на аванси дадени на до-
бавувачи, освен побарувањата по аванси дадени на 
добавувачи по основ на инвестиции што се. водат на 
контото 011 — Побарувања за аванси по основ на 
инвестиции. 

На контото 128 — Други побарувања, се водат 
другите побарувања за кои во оваа група на конта 
не е предвидено посебно конто. 

Член 14 
На контото 130 - Побарувања по основ на не-

покриени расходи, се водат побарувањата по основ 
на непокриени расходи, во согласност со важечките 

'прописи, односно со самоуправните спогодби. 

Член 15 
На контата од' групата 15 — Краткорочни плас-

мани, се водат побарувањата со рок на втасанбст до 
една година по основ на краткорочни депозити, вло-

жени средства во банки и други финансиски орга-
низации и по други краткорочни пласмани, според 

Називите на одделните конта од оваа група. 

Член 16 
На контата од групата 16 - Финансиски и 

пресметковни односи во рамките на организацијата, 
се искажуваат побарувањата од работната заедница 

и другите побарувања по основ на односи во рамки-
те нa другиот корисник на општествени средства, 

а според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 17 ! 
На контата од групата 19 — Активни временска 

разграничувања, се водат издатоците што во момен-
тот на настанувањето немаат карактер на расход^ 
или не го товарат привремено пресметаниот приход, 
па се предмет на разграничување, издатоците за 
платените обврски од приходите што временски се 
разграничуваат и износот на пренесениот вишок на 
приходите од претходната година. 

На контото 196 - „ Пренесен вишок на прихо-
дите од претходната година, на почетокот на годи-
ната се задолжува за износот на пренесениот вишоф 
на приходите од претходната година, со одобрување 
на контото 700 — Пренесен дел од вишокот на при-
ходите од претходнава година. 

На контото 198 — Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на сите активни 
временски разграничувања, освен износите што Cе  
искажуваат на контото 196. 

3. КЛАСА 2: Тековни обврски 
Член 18 

На контото 200 - Обврски по запрени даноци.и 
придонеси, се водат запрените износи на даноци и 
придонеси што другиот корисник на општествен^ 
средства е должен да ги запре од обврзниците и в(ј 
определен рок да ги уплати. 

Уплатите на запрените даноци и придонеси ГО 
товарат контото 200. 

Член 19 
На контата од групата 21 — Обврски по инстру-

менти за плаќање, се водат вредностите на дадените 
чекови, меници и други инструменти за плаќање со 
кои може да се врши плаќање преку пренос или 
кои можат да се продадат (есконтираат) во смисла 
на важечките прописи. 

Член 20 
На контата од групата 22 — Обврски спрема 

добавувачи, се водат обврските спрема добавувачи 
за основни и обртни средства, како и обврските за 
нефактурирани стоки и услуги, според назиЅите на 
одделните конта од оваа група. 

Член 21 
На контата од групата 23 — Други обврски, cе  

водат обврските за примени аванси, обврските по 
основ на помалку платени даноци и придонеси од 
приходите и другите обврски, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

Член 22 
На контото 250 — Обврски по основ на личните 

расходи, се книжат сите лични расходи во врска со 
извршувањето на функцијата на другиот корисник 
на општествени средства без износите на даноците 
и придонесите што се плаќаат на личните расходи. 

Исплатите на личните расходи без износите на 
даноците и придонесите го товарат контото 250. 

Член 23 
На контата од групата.. 26 — Финансиски и 

пресметковни односи во рамките на организацијата, 
се искажуваат обврските спрема работната' заедница 
ц другите обврски по основ на односи во рамките 
на другиот корисник на општествени средства, а 
според називите на одделните конта од оваа група. 

Член 24 
На контото 280 - Обврски по запрени даноци 

и придонеси на личните расходи, се книжат сите 
даноци и придонеси што се плаќаат на личните 
расходи во врска со извршувањето на функцијата: 
на другиот корисник на општествени средства. 

Уплатете на запрените даноци и придонеси НА 
личните расходи го товарат контото 280. 
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Член 25 
На контата од групата 29 - Пасивни временски 

разграпчувања, се искажуваат однапред приме-
таните износи на расходите што нерамномерно нас-

тануваат и што зависат од периодот на пресмету-
вањето, пресметаните износи на обврските од при-

и одите, што временски се разграничуваат и делот 
од вишокот на приходите за пренос во наредната 
година. 

Контото 296 — Дел од вишокот на приходите за 
Пренос во наредната година на крајот на годината 
Се одобрува за износот на делот од вишокот на при-
родите за пренос во наредната година, со задолжу-
вање на контото 820 - Дел од вишокот на прихб-
дите за пренос во наредната година. 

На контото 298 — Други пасивни временски 
разграничувања, се водат износите на сите пасивни 
временски разграничувања, освен износите1 што се 
Покажуваат на контото "296. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
Контата од групата 29 — Пасивни временски раз-
граничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
Докажана на соодветните конта од групата 19 — 
'Дктивни временски разграничувања. Разликата по-
меѓу одделните активни и пасивни временски -раз-
граничувања се книжи на товар на контото 418 — 
Други расходи, или во корист на контото 768 — 
Други приходи, ако не се пренесува во наредниот 
период како транзиторна актива, односно транзи-
торна пасива, во смисла на важечките прописи. 

4. КЛАСА 3: Материјали и ситен инвентар 

Член 26 
На контото 310 — Залихи на материјали, се во-

дат залихите на гориво, основна материјали, по-
мошни материјали и други видови на материјали. 

Член 27 
На контото 350 —Ситен инвентар на залихи, се 

Води вредноста на ситниот инвентар на залихи. 
За износот на ситниот инвентар што се дава во 

^потреба, се задолжува контото 360 — Ситен инвен-
тар вб употреба, во корист на контото 350. 

Член 28 
На контата од групата 36 — Ситен инвентар во 

ршотреба, се водат вредностите на ситниот инвентар 
во употреба и исправката на вредностите на ситни-
от инвентар во употреба. 

За износот на извршената исправка на вреднос-
та на ситниот инвентар во употреба се задолжува 
Контото 400 — Материјали во корист на контото 361 
- Исправка на вредноста на ситниот инвентар во 
употреба. 

5, КЛАСА 4: Расходи 

Член 29 
На контата од групата 40 — Материјални рас-

ходи и.амортизација, се книжат материјалните рас-
ходи и амортизацијата што другиот корисник на 
општествени средства ги има во врска со вршењето 
на својата функција, во согласност со важечките 
прописи според називите на одделните конта од 
оваа група. 

На контото 400 - ' Материјали, се книжи вред-
носта на потрошените материјали (основни, помош-
ни и други материјали) потрошени во врска со фун-
кцијата на другиот корисник на општествени сред-
ства, пресметани по набавните цени. Врз товар на 
ова конто се книжат и износите на извршената ис-
правка на ситниот инвентар во корист на конто-
то 361. , . 

На контото 401 — Потрошена енергија, се кил-
ави. вредноста на набавената енергија и вредноста г 

на потрошените материјали за производство на 
енергија. 

На контото 402 — Производствени услуги од 
други, се книжат издатоците за транспортни услу-
ги, за поштенско-телеграфски и телефонски услуги, 
за производствени услуги врз одржување на сред-
ствата за работа, како и издатоците за другите про-
изводствени услуги што ги извршиле организациите 
на здружен труд од областа на стопанството и гра-
ѓаните што вршат стопански услуги. 

На контото 403 — Непроизводствени услуги од 
други, се книжат издатоците за услугите што ги 
извршиле организациите на здружен труд и дру-
гите корисници на општествени средства од областа 
на вонстопанските дејности и граѓаните што вршат 
непроизводствени услуги, 

На контото 405 — Издатоци за репрезентација, 
се книжат издатоците за репрезентација. 

Износите на даноците и придонесите што се 
плаќаат на издатоците за репрезентација, се кни-
жат врз товар на контото 463 — Даноци џ придо-
неси на приходите. / 

На контото 406 — Амортизација, се книжи из-
носот на пресметаната амортизација на основните 
средства, во согласност со важечките прописи. 

На контото 408 - Други материјални расходи, 
се книжат другите материјални расходи за кои не е 
предвидено посебно конто во групата 40. 

Член 30 
На контата од групата 41 - Други расходи, се 

книжат другите расходи што другиот корисник на 
општествени средства ги има во врска со извршу-
вањето на своите функции, во согласност со важеч-
ките прописи, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

На контото 416 — Отплати на кредити и заеми, 
се книжат извршените отплати по кредити и заеми. 

Истовремено за износот на извршената отплата 
по кредити и заеми се задолжува соодветното конто 
во групата на контата 26, 91 и 92 со одобрување на 
контото 900. 

На контото 418 — Други расходи, се книжат 
другите расходи за кои не е предвидено посебно 
конто во групата 41. 

Член 31 
На контата од групата 43 — Пренесени средства, 

се искажуваат средствата што другиот корисник на 
општествени средства ќе им ги пренесе на други 
општествено-политички организации, на општестве-
ни организации и на други корисници на општес-
твени средства, според називите на одделните конта 
од оваа група. 

Член 32 
На контата од групата 46 — Лични расходи, 

средства за работната заедница, даноцил придонеси 
и други наменски средства, се водат издатоците до 
основ на сите облици на лични расходи, средствата 
За работната заедница за редовната дејност и за по-
себни намени, износите на даноците и придонесите 
од"11риходите, средствата за инвестиции, помошти и 
дотации на други организации, средствата за меѓу-
народна соработка и надоместите и помоштите на 
работните луѓе и граѓаните, според називите на 
одделните конта од оваа група. 

На контото 460 — Лични расходи, се водат сите 
лични расходи во врска со извршувањето на функ-
циите на другиот корисник на општествени средс-
тва, заедно со даноците и придонесите што се пла-
ќаат на личните расходи. 

За вкупниот износ на личните расходи се за-
должува контото 460 оо одобрување на контото 280 
- за износот на даноците и придонесите и контата v 
250 — зa износот на личните расходи "без даноците 

и придонесите, 
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На контото 465 — Средства за инвестиции, се 
водат Издатоците по основ на инвестиции ако фи-
нансирањето на инвестициите се врши врз товар на 
расходите« ; 

Истовремено за износот на издатоците по основ 
на инвестиции се задолжува соодветното конто во 
групата 01 со одобрување на контото 900 — Деловен 
фонд. 

Член 33 
Контото 490 - Распоред на расходите, на крајот 

на пресметковниот период, односно на крајот на го-
дината се одобрува износот на расходите искажани 
на контата од групите 40, 41, 43 и 46, со задолжу-
вање на контото 790 - Распоред на приходите. . 

На крајот на годината состојбите искажани на 
контата од групите 40, 41, 43 и 46 се пренесуваат на 
товар на ова конто. 

6. КЛАСА 5: Слободна ' 

Член 34 
Употребата на класата 5 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед на расчленувањето на 
групи на конта и на синтетички и аналитички 
конта. 

7. КЛАСА 6: Слободна 

Член 35 
Употребата на класата 6 е слободна во поглед 

на содржината и во поглед На расчленувањето на 
групи на конта и на синтетички и аналитички конта. 

8. КЛАСА 7: Приходи 

Член 36 
На контото 700 - Пренесен дел од вишокот на 

приходите од претходната година, се одобрува на 
почетокот на годината износот на вишокот4 на при-
ходите пренесен од претходната -година, со задол-
жување на контото 196 — Пренесен вишок на при-
ходите од претходната година. 

Член 37 
На контата од групата 72 — Приходи од соп-

ствената дејност, се искажуваат приходите што 
другиот корисник на општествени средства ќе ги 
оствари по основ на членарини, надомести, придо-
неси и други приходи од вршењето на сопствената 
дејност, според називите на одделните конта од оваа 
група. 

Контата од групата 72 се одобруваат со задолг 
жување на соодветните конта од групите 10, 11, 12 
и 16 и кбнтото 230. 

Член 38 ^ 
На контата од групата 76 — Други приходи, се 

Искажуваат приходите што не можат да се искажат 
на контата од групата 72 остварени според називите 
на одделните конта од оваа трупа. 

Контата од групата 76 се одобруваат со задол-
жување на соодветните конта од групата 10. 

Член 39 
Контото 790 — Распоред -на приходите, на кра-

јот на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината се задолжува за разликата помеѓу прихо-
дите и расходите во корист на контото 800 — Ви-
шок на приходите, односно се одобрува за разли-
ката помеѓу расходите и приходите врз товар на 
контото 890 - Непокриени расходи. На крајот на 
годината, состојбите искажани на контата од гру-
пите 70, 72 и 76 се пренесуваат во корист на ова 
конто, 

9. КЛАСА 8: Финансиски резултат 
Член 40 

На контото 800 — Вишок на приходите, на кра-
јот -на пресметковниот период, односно на крајот на 
годината се пренесува износот на вишокот на при«« 
ходите од контото 790 во корист на ова конто. 

Контото 809 - Распоред на вишокот на прихо-
дите, на крајот на пресметковниот период, односно 
на крајот'на годината се задолжува за износот на 
вишокот на приходите искажан на контото 800, во 
корист на соодветното конто од групата 82 — Рас-
поред на вишокот на приходите. 

На крајот на годината состојбата искажана на 
ова конто се пренесува ео одобрување на ова конто 
врз товар на контото 800. 

Член 41 
На контата од групата 82 — Распоред на вишо-

кот на приходите, се распоредува вишокот на при-
ходите на крајот на пресметковниот период, однос-
но на крајот на годината, според називите на оддел-
ните конта од оваа група и на начинот утврден со 
важечките прописи, односно на начинот утврден со 
самоуправна спогодба, со задолжување на конто« 
то 809. 

Салдата од контата од оваа група на крајот на 
годинава се пренесуваат со задолжување на тие 
конта во корист на соодветните конта од класата 91 
Извори на средствата, односно во корист на кон-
тото 296. 

Член 42 
На контото 890 — Непокриени расходи, на кра-

јот на пресметковниот период, односно на крајот 
на годината се пренесува износот на непокриените, 
расходи врз товар на ова конто во корист на кон-
тото 790. 

На контото 899 — Покритие на расходите, на 
крајот на годината му се одобрува износот на непо-
криениот расход врз товар на контото 130 — Побару-
вања по основ на непокриени расходи, во согласност 
со самоуправната спогодба. На крајот на годината 
состојбата искажана на ова конто се пренесува со 
задолжување на ова конто во корист на контото 890. 

10. КЛАСА 9: Извори на средствата 

Член 43 
На контото 900 — Деловен фонд, се искажува" 

состојбата на деловниот фонд формиран врз основа 
на самоуправната спогодба. 

Член 44 
Ј На контата од групата. 91 — Долгорочни извори 

на средствата, се водат обврските со рок на втаса-
ност подолг од една година, според називите на 
одделните конта од оваа група, освен обврските по 
овој основ што се искажуваат на контата од гру-
пата 26. 

Член 4 5 . 
На контата од групата 92 — Краткорочни извори 

на средствата, се водат обврските со рок на втаса-
ност пократок од една година, според називите на  
одделните конта од оваа група, освен обврските 
по овој основ што се искажуваат на контата од 
групата 26. -

Член 46 
На контава од група 95 — Извори на средства-

та на резервите се искажуваат изворите на сред-
ствата на резервите во согласност со самоуправната! 
спогодба според називите на одделните конта ОД 
оваа група. - - ' 

Член 47 . -
На контата од групата 96 - Извори на средства 

на на солидарноста, се искажува состојбата на фон-
дот на солидарноста и другите извори на средствата 
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/ 
на солидарноста, според називите на одделните кон-
та врз оваа група, врз согласност со самоуправната 
спогодба. ' Член 48 

На контата од групата 97 — Извори на средства?, 
та за други намени, се искажуваат изворите на 
средствата за други намени, во согласност со само^ 
управната спогодба, според називите" на одделните 
конта од оваа група. 

Другите корисници на општествени средства што 
не ги пренеле изворите на средствата на заедничката 
потрошувачка врз своите работни заедници или ги 
формираат во рамките на својата функција, ги иска-, 
жуваат ,изворите на овие средства на посебни ана-
литички сметки во рамките на контата од оваа 
група, а паричните средства, пласманите и другите 
побарувања по овој основ ги искажуваат на посебни 
аналитички сметки во рамките на контата од гру-
пата 07. 

III. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕ-
ЛНИТЕ КОНТА ВО ПОСЕБНИОТ КОНТЕН ПЛАН 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 49 
На контото 000 — Основни средства, се води 

вредноста на основните средства согласно со зако-
нот. 

На контото од став 1 на овој член — се водат 
и износите на исправката на вредноста на основните 
средства, во смисла на одредбите на член 5 од овој 
правилник. \ 

Член 50 
На контото 100 — Парични средства, се водат 

паричните средства на жиро-сметката, во благајната 
и другите парични средства издвоени на сметките 
кај Службата и банките. 

На контото од став 1 на овој член се водат и 
вредностите на хартиите од вредност — инструменти 
зa плаќање во смисла на одредбите од член 12 на 

овој правилник. 
Член 51 - \ 

- На контото 120 — Побарувања, се водат'побару-
вањата по сите основи, освен побарувањата за плас-
мани на, средствата што се водат на контото 150 — 
Пласмани на средствата. 

Член 52 
На контото 150 - Пласмани на средствата, се 

водат побарувањата по основ на депозити, кредити, 
заеми, здружени средства, вложени средства во хар-
тии од вредност и побарувањата по други пласмани 
на средствата. 

Член 53 
На контото 220 — Тековни обврски, се водат 

обврските по запрени даноци и придонеси, по инс-
трументи за плаќање, спрема добавувачи, по основ 
на лични расходи, спрема работната заеднина, по 
основ на примени аванси, по основ на помалку 
платени даноци и придонеси од приходите и други 
тековни обврски, освен обврските што се искажу-
ваат на контото 900 — Извори на средствата. 

Член 54 
На контото-290 — Временски разграничувања, се 

искажуваат активните и пасивните временски раз-
граничувања, сообразно со одредбите на чл. 17 и 25 
,од овој правилник. 

Ако определениот корисник на општествени 
средства има залихи на материјали и ситен инвентар, 
ти искажува вредностите на тие залихи на кон-
тото 290. 

Член 55 
На контата од групата 40 - Расходи, се искажу-

ваат материјалните расходи и амортизацијата, лич-

ните расходи, надоместите и помоштите на работи 
иште луѓе и граѓаните, и другите расходи што 
определениот корисник на општествени средства ги 
има во врска со вршењето на својата функција, во 
согласност ,со важечките прописи, а според називите 
на оделните конта од оваа група. 

Член 56 
На контата од групата 70 — Приходи, се иска-

жуваат приходите! што определениот корисник на 
општествени средства ќе ги оствари по основ на чле-
нарини, дотации од ^организации на здружен труд, 
дотации од други корисници на општествени, сред-
ства и други приходи, според називите на одделни-
те конта од -Оваа група. 

,Контата од групата 70 се одобруваат со задол-
жување на контата 100 - и 120. 

Член 57 
На контото 800 — Разлика на приходите и рас- ' 

-заодите, на крајот на пресметковниот период, од-
носно на крајот на годината се пренесуваат состој-
бите искажани на контата од групата 40 врз товар 
на ова конто, а состојбите искажани на контата од 
групата 70 — во корист на ова конто. 

На крајот на годината состојбата искажана на 
контото 800 како разлика на приходите и расходите 
(позитивна разлика) се пренесува во корист на кон-
тото 900 — Извори на средствата, односно во корист-
на контото 290 — -Временски ^разграничувања," ако 
како вишок на приходите се пренесува во наредната 
година. . -

Ако на крајот на годината состојбата на контото 
800 е искажана како разлика на расходите и џрихо-
дите (негативна разлика) се пренесува врз товар на 
контото 900, односно врз товар на контото 290, ако 
како вишок на расходите се пренесува во наредната 
година. 

Пренесениот вишок на приходите, односно пре-
несениот вишок на расходите од претходната годи-
на од контото 290 се пренесува на почетокот на го-
дината во корист на контото 702, односно врз товар 
на- контото 403. 

, Член 58 
На контото 900 — Извори на средствата, се ис-

кажува состојбата на деловниот фонд, на резервниот 
фонд и на другите фондови, како и обврските по 
основ на кредити и другите обврски по основ на 
-изворите на средствата, освен обврските искажани 
на контата 220. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ, 

Член 59 
Другите корисници на општествени средства, од-

носно определените корисници на општествени сред-
ства што воделе книговодство по методот на двојно 
книговодство ќе извршат прекнижувања дд старите 
на нови конта со пренесување на целокупниот про-
мет со методот на Црвено сторно, освен приходите и 
расходите. 

Другите корисници на општествени средства ќе 
извршат прекнижување на расходите со задолжува-
ње на контото 490 во корист на старите конта на рас-
ходите, а на приходите со одобрување на контото 790 
со задолжување на старите конта на приходите, до-
дека определените корисници на општествени сред-
ства ќе извршат прокнижување на расходите со за-
должување на контото 800 во корист на старите кон-
та на расходите, а приходите со одобрување на кон-
тото 800 со задолжување на старите конта на при-
ходите. 

Член 60 
Другите корисници на општествени средства, од-

носно определените корисници на општествени сред-
ства што не воделе книговодство по методот на двој-

но книговодство, нема да вршат прокнижување, туку; 
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фактичната состојба, на средствата и нивните извори 
ќе ја утврдат со попис (инвентарисување) ка 31 де-
кември 1977 година, и така утврдената состојба ќе 

-ја искажат во своите деловни книги, 

Член 61 
Другите корисници на општествени средства, од-

носно определените корисници на општествени сред-
ства можат да одлучат да не вршат прекнижз^вање 
од, старите на нови конта чија содржина е иста, и 
во тој случаЈ само ќе ги усогласат називите и бро-
евите на контата. 

Член 62 
Другите корисници на општествени средства, 

односно определените корисници на општествени 
средства ќе го усогласат водењето на книговодството 
со одредбите од овој правилник најдоцна до 31 де-
кември 1977 година. 

Член 63 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-8161/1 
21 септември 1977 година 

Белград . 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 

670. 

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 („Служ-
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 СПИСАНИЕТО »QUICK« ' 
Се забранува внесувањето и растурањето во ју -

гославија на списанието »Quick« број 36 од 25 август 
1977 година што излегува на германски јазик во 
Мицхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/554 
4 октомври 1977 година 

Белград" 
Заменик-сојузен сек-

ретар 
За внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

671. 
Врз основа на член 22-од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/12 и 35/72),' претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А : 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ БРУСИЛКИ И ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ХИ-
ДРАУЛИЧНИ ПОТИСНУВАНИ И НИВНИ РЕЗЕР-ВНИ делови 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 март 1977 годи« 

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
ч течените цени за електрични брусилки и за елек-

трични хидраулични потиснувачи и нивни резервни 
делови, со тоа што производителските орг,анизации 
на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те постојни продажни цени за наведените производ 
ди, при постојните услови на продажбата до 8%. 

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, 1080 од 29 септември 
1977 гoдИна. 

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

Претставници на производителите: „Електроко-
вина" — Марибор и Лошке товарне хладилников 
— Шкоф ја Лока. 
Претставници на- купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потроШувачи потписници на Спогод-
бата. 

у к а з и 
\ 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СИРИСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА 
И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СИРИСКА АРАПСКА РЕПУБЛИКА -

I 

Се отповикува ^ 
Воислав Пекиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сириска Арап-
ска Република. 

II 

Се назначува 
Димитар Јаневски, началник на управа во Со-

јузниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор наг Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Си-
риска Арапска Република. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 27 
30 септември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р« 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 од Законот за организам 
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
N/77), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕТО 
, \ 

За директор на Сојузната управа за контрола 
на летањето се назначува Јордан Фаганел, генерал-

мајор на авијација и началник на Воздухоплов-
ната воена академија на Военото воздухопловство 

и противвоздушната одбрана. 

Е. п. бр. 728 , 
29 септември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
веселин Ѓурановиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/7.1, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

/ р е ш е н и е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СО-
ЈУЗНАТА УПРАВА ЗА КОНТРОЛА НА ЛЕТА-

ЊЕТО 

Се разрешува од должноста директор на Сојуз-
ната управа за контрола на летањето Павле "Ѓаиќ, 
поради заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 729 ^ 
29 септември 1977 година 

Белград -

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ^ -

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

скаоерне Франца др Бранислав, Жарги-Доли-
нар Алојза Ана; % ^ 

- — зф особени Заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности ^ 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кривокапић Ђуре Влајко; 
I 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Анжић Ивана Франц, Брадач Иванал Август, 
Брглез Франца ,Франц, Чермељ^Терезија" Станко, 
Добеиц Освалда инж. Едвин,: Добриња-Коцјанчић 
Андреја Отилија, Дух Винценца Јоже, Франк Јоже 
Иван, Грнчар Алојза Алојз, Хлача Ивана Иван, Је-
сеничник Антона Тоне, Косец А лој за Виктор, Ко-
мпир Јосипа Божо, Крајнц Грегор ја Иво, Ламбергар 
Доминика Славко, Ламовшек Ивана Иван, Лапајне-
Зораџ, Лјгжовец Франца Иван, Михелич Франца 
инж. Франц, Миклавчић Јанеза Јоже, Мозетич Јо-
же Карол, Миркович-Меглич Антона Милена, Пе-
чен Франца Бране, Рибникар Станча Миран, Секо-
лец-Антона др. Јоже, Скшѕ Ј"оже ^нж. Лојзег Ста-
беј Јанеза Јоже, Свилар Дудгана Новак, Шифрер 
Франца Јанез, Турк Ивана др Иван, Урбанчич-Ме-
сец Мартина Мартина, Војска-Полак Штефанија 
Бреда, Вртачник Јернеја Мара, Zeilhofer Отона Бог-
д а ^ Житник Ивана Винценц; 

— за особени заслуги во развивањето и реална 
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручното 
знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ N , 

Хумар Ивана Славко; 

-7 за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата ' 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

/ 
Бабич Антона Антон, Бајт Валентина Андреј, 

БаЛеј Ожбалта Рудолф, Бизјак Јожефа Стане, 
Бренце Јанеза Кајетан, Бришки Алојзија Андреј, 
Довјак-Цепин Антона Иванка, Габрич Ад^ма Борис, 
Иванович Антона' Марјан, Јелен Франца Франц, 
Јерам Јоже Јоже, Јурајевч^ч-Вебер Антона Анто-
нија, Кеј жар Јанеза Јанез, Красник-Мешко Ивана 
Јелка, Крешник Ацтона Антон, Кумер Франца Фран-
це, Кузма Ивана Матија, Лакота Јожета Јоже, Лав-
ринц Алојза Станислав, Лазаревски Василиј, Лебан , 
Штефана Милан, Лужовец Јанеза Франц, Метљак 
Алојза Марјан, Модиц Лудвика Лудвик, Мозган Јо-
жефаИван , Мурн Алојза Алојз, Нечемар Ферди-
нанда Иван, Палатинуш Франца Милан, Печар Ма-
тије Август, Петернељ Франца Ладо, Скледар Луд-
вика Јоже, Свилар-Ралич Јанка. Милка, Шпорар 7 
Јожета Антон, Тхоржевски Сергеј а Mnpb, Трбич 
Ловре Никола^ Трост Јанк^ Јанко, Валентар Мар-
тина Станислав, Верботен Јакоба Иван, Верник Py-» 
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долфа Албин, Врховец Алојзија Милан, By те Раде 
Мирослав, Загорц Антона Јоже, ЈКагар Јанеза Ја-
нез; ^ 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата^ ^ 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕВ-
РЕНА ЅВЕЗДА ; 

Петернел Едварда Едвард, Стипловшек Албер-
та др Мирослав; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анжић Франца Антон, Авгуштин-Бинзеј Ива-
на Анкица, Баруца Ивана Пиерина, Вечај Јоже Јо-
же, Бенда-Жнидар Јанеза Уршула, Бобински Петра 
Мклан, Борчник-Губанец Франце Марија, Брадеш-
ко Матевжа Валентин, Братот Доминика ^мили-
јан, Брце Михаела Мартин, Буковник-Дракслер 
Ивана Кристина, Бутковић-Вердај Фердиненда 
Елизабета, ЧелЗсар-Гржељ Франца Антонија, Че-
рин-Брезавшек Леополда Клара, Чрв Јернеја Винко, 
Дебељак-Косељ Јоже Марија, Дежман . Франца 
Франц, Долинар Метије Јож^ф; 

Дорник Франце Гвидо, Дробнич Мирка ДР Мир-
ко, Дворшак Леополда Иван, Ерлах Јоже Јоже, 
Ферфила Ацтона Антон, Фидел-Церквеник Антона 
Зора, Финц Алојзе Алојз, Фојкар-Содникар Фран-
це Доротеј а, Гартнер Франца Јоже, Грегорич Јо-
жефа Алој зија, Грегорич Алојзија Метод, Груден-
Ќристанчич Јожефа Људмила, Хафнер Франце 
Франц, Херман Антена РУдир( Хити--Кумар Сречка 
Буковава, Хрибар Андреја Јозке, Јаловец-Хвалица 
Ацтона Јустина, Јеж-Блажич Јанеза Марија, Југ 
Јоже Карел, Какша Јакова Франчишка, Кирбиш 
Ивана Антон, Кнез Мартина Милан, Коцјанчич 
Ивана Јулијан, Кокот-ИГпендел Јожета Марица, 
Коленц Винка Винко, Корен Сречка Владимир, Ко-
рошец Франца Јанез, Ковач Франца Франц, Ко-
вачич Франца Јоже, Крајњц ^ване Франц, Крегар-
-Блажевич Петера Штефанијз, Кревл Павел а Јоже, 
Кухар-Корунић Марка Росанда, Кунту-Шкрињвр 
Ф,ранца Нада, Куралт Франца Франц, Дампрет Пе-
т^ра Лудвик, Логар Антона Волбенк, Мајцен Винка 
Винко, Мали Рајка Зденко, Маркич Михаела Ми-
хаел; 

Медвеш-Лебан Антона Дора, Меглич Симона Ја-
нез, Месоједец Ивана Франц, Михевц Франце Ма-
тија, Новак-Ласник Антона Аница, Паховник Ма-
рије Франц, Пеликан Андреја Звоне, Першич Ја-
кова Марјан, Церушек Јанеза Иван, Pipp Јовета 
Богомира^ Пипан-Ковачич Бенедикта Дора, Пирман 
Јанеза Антон, Плестењак-Заврл Валентина Фран-
чишка, Плешник Јаќоба Станко, Поженел-Петернел 
Јернеја Марија, Презељ Андреја Цирил, Равшељ 
Јанеза Иван, Разборшек Мартина Зоран, Ренко-
-»Грдешич Матије Катарина, Решчич Викторја 
Алојз, Рихтер-Андријашич Јоже Жељка, Рота-Пе-
терчич Терезија Ангела, Розин Ми лоша Милош, 
Р^тар-Керт Франца Рози, Сисингер Ивана' Иван, 
Ск^лар-Местник Јоже Ана, Скрг Франца Марјан, 
Страншчак-Грлица Емила Зора, Шифрер-Цегнар 
Антона Антонија, Ширрк-Јесеновец Игнаца Иван-
ка, Штрукељ-Лаврич Павла Даница, Штурм-Пертот 
Игнација Слава, Швара Алојзе Албин, Трчек Ју^ 
рија Винко, Троха Мартина Мартин, Умник, Анте-
на И^ан, Вабич Андреја Иван, Видмар-Коприѕа 
Франца др Љуба, Вилфан Францета Франц, Вра-
бец-Ребула Винценца Даница, ВуКанац-Дајич Пете-
ра Мирјана, Забавник Драгице Милан, Замен-Чер-
нивец^ Антона Марија, Зупанчич Антена Антон, 
Жагар Винка Станко, Жмавц-Кухар Јанка Веко-
слава;" 

— за. заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воеЈт-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алич Франца Марија, Антончич Антона Антони 
Авбељ Јоже Јоже, Авбељ Виктор, Бадовинац-Бро-
дарич Мартина Мартина, Барбич-Мешдингер Ивана 
Маки, Бецух Јожета Валентин, Берток-Крмац Ива-
на Ида, Богомолец Мате Фрањо, Боровиншек-Кме-
тец Штефана Марија, Брадач Игнација Милка, 
Б^одарич Ивана Иван, Брулц Јоже Антон, Бучар 
Јоже Иван, Бучеа Петра Антон, Цејан Августа Ду-
шан, Центрих Ото Иван, Церар Рај му ида Бојан; 

Цветниќ Франца Казимир, Цигале Јанеза Рај-
ко, Чамарник Франца Марија, Чарман-Лужан Па-
вел а Аница, Чебешек-Рибич Јернеја^ Иванка, Че-
буљ-Груден Франца Хилда^ Чехак Теодора Божо, 
Чулиг Стипе, Diacci Алојза Иван,, Добре Леополдах 

Јоже, Долинар Антона Алојз, Долинар Марка Ми-
лан, Долиншек Франце, ДовжангБолтз Михаела Те-
резија, Дрновшчек Антона Антон, Е1илец Јожефа 
Марица, Фицко Алојза Херман, Фистрич Антона 

^ Иван, Флоренин Јушта Данило, Гајшек Елизабета ^ 
Франца, Галич Јанеза Алојзиј^ Гашперич Јанеза 
Антон, Гашперич Јанеза Станислав, Геч Фрањо 
Вида, Главан Вене Вице, Глушич Антона Емил, ГнуС 
Франца Валериј а, Голоб Франка Елза, Голоб Јанеза 
Иван,: Горјан Франца Милан, Грачнер Адолфа Јо-
жеф, Грачнер Јоже Јоже, Грах Франца ,Антон, 
Грдадолник-Матев^ка Јелка, Грегорц Ивана Станко, 
Грегорчич Јосипа Франчишка, Гропајц Антона Да-
нило, Груден-Биртич Павлета Павла, Хафнер Вин-
кота Франц, Хиршл Едвард Едвард; v 

Хлупич Милана Францу ^Хочевар Јоже Јоже, 
Хроват-Поклукар Јерца Марија, Хрушовар Јоже 
Алојз, Хрушовар МеријеЈѓранц, Хумар-Брезавшчек 
Ал о ј за Даница, Искреновић-Прушек Јожета Мари-
ја, Јаковац-Останек Карела Марија, Јанежич Ав-
густа Душан, Јанше Јоже Јоже, Јерц-Кренчник 
Ивана Милена, Јечник Карела Станикев, Јеленц 
Матије Јанко, Јенц Франце Франц, Јенко-Заврл 
Валентина Бернарда, Јокович Милојка Јован, Јуѓ-
-Шостер Франце Амалија, Јуранчич-Шинковец Ан-
тена Алојзија, Јуришич-Јереб тГакоба Иванка, Јур-
јевчич Игнаца Иван. Јурјовец-Пикл Константина 

^ Мартина, Кестелиц Леона Јоже, Кавчич Ивана 
" Иван, Керн Ицана Јанез, Кловар Марија Јакоб, 

Кнеп-Кокељ Станицава Албина, Кнез Алојза 
Алојз, Кнежевич-Мешко Ивана Зора, Кобал Анто-
ва Франц, Кочевар Јакобарудолф, Кодеља-Старин 
Франца Јерина, Кокаљ Франца Радо, Калман Луд-
вика Рудолф, Конциља А лој за Марјан, Кордеж 
Алојза Алојз, Кордиш Ивана Јоже, Корошец Лебна 
Јанез, Коруновски Митка Васко, Кошан Миха Иван, 
Кошчак Ма ти ј е Јуста; 

Кошир Јуриј а Франц,'Ковјанич Симе Бранко, 
""Козјак Леополда Ловро, Крајнц-Бошњак Мартина 

Марија, Кранчан Јакоба Љубан, Крајнц-Зајц Фран-
чишка Цирила. Крашовиц "Ивана Иван, Krecenba-
cher Валентина Албин, Кремљак Андреј,, Кристан 
Јанка Марјан, Крстић Потера Светозар, Кудер 
Лудвика Алојз Славко, Кукар-Силвеетер Ивана 
Станицава, КуМар-Кунавер Јоже Славица, Кумп-
-Јургеле Томажа Павла, Кумше-Дроле Луција, Куп-
еви Јанеза Јанез, Кужник Доминика Иван, "Лахе 
Карла Јожеф, Лапајне-Јеловчан Антона Амалија, 
Лаврич Примож Стане, Лемут Валентина Франц, 
Леонарди-Пахуље Јанеза Божена, Лесковец Јакоба 
В л анка, Ликар Франца Јоже, Ликар Деополда Тат-
јана, Логар Матије Јоже, Лончар Илије Славко, 
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гЛовше Леополда По л де, Луканчач Алојза Векослав, 
Лузнар Ивана Ладо, Лужан-Менцингер Павеле^Ми-
лена, Маковец Јоже Богомир, .-Малавашич Ивана 
Јанез, Малешич^ Јоже Иван, Маринич Бернарда 
Иван, Маринко-Когеј Ивана Иуша, Марковић^Трат-
њек Штефана Марта. Маркуш Ферде Станко, Мед-
вед Јожета Станислав; 

Мекина-Вуте Ивана Tea, Менцеј Ивана Иван, 
Межек Јанка Милан, Миха л ич А лој за Павел, Ми-
хаљ Ангела Драгица, Михев Иве Александер, Ми-
кич Јанеза Цветко, Миклавец Алојза Драго, Микла-
вич-Трдшт Јоже Јожица, Милакович Јове Милан, 
Милошич Блажа Јоже, Млакар Франца Франце, 

I Мочивникар Алојза Леандра, Мрвар Станислава 
Стане, Мугерли-Роблек Франца Ана, Му ида В е с -
елава Славко, Мурн Рудолфа Јело, Муршич Френ-
це Цирил, Муршич-Зорко, Јодипа Вера, Нецокој« 
-Медвед Јоже Марта, Напрудник Франца Драго, 
Настав Мико Јоже, Новак Карола Драго, Новак 
Душа^, Новак Ивана Иван, Обержбн Андреја 
Франц, Облак Марија Борис, Облак Павела Јанез, 
Облак Станиолава Стојан, Оцепек-Огрин Јанеза 
Ангела, Омахен Крешимира Цирил, Оман Јанеза 
Франц, Озис Јернеја Векослав, Пајнтар-Блажич Јо-
тева Јулија, Ѓ1артл Јуриј а Алојз, Пастерк Ивана 
Антон, Паул Феликса Сречко, Павшар Франца 
Алојз, Пакленик Јоже Јоже, Перкович Ивана Ја-
нез; 

Цетач Јоже Антон, Петан Јанеза Алојз, Петан 
Нежа Франц, Петернељ Јернеја Мариј а, v Петков« 
шек-Ремшкар Матије Марица, Петрач Валентина 
Здравко, Петрич Јакоба Франц, Пелаум Фердинанда 
Штефан, Пипал-Самец Антона Вера, Пирц Ивана 
Иван, Пижент Антоне Франц, Пижорн Алојзе Среч-
ко, Плескович Франца Франц, Почервина Винценца 
Емил; Подбевшек Франце Франц, Подгорник-Алек-
сич Божидара Јелисавета, Подлипец-Истенич Фран-
ца Францка, Подлипник Франца Едвард, Подобни« 
Виктора Виктор, Поглајен-Печкај јернеја Албина, 
Поглајен Мартина Мартин, Поличник Петера Гре-
гор, Преловшек Матка Деметер, Проеенц Павле Ми-
лош, Пукмајстер-Дрновшек Ивана Мила, Пунчух 
Франца Вилијем, РеДошевЈтч Антова Јоже, Раду-
ловић Стојана Симон, Ракар Франца Александер, 
Реднак Јакоба Стане, Ресник Алојзе Јожефа, Ниж-
нер Лудвика Радо, Родич Марија Франц, Ропрет 
Антона Франц, Розман Петра Павел, Самуда Ивана 
Иван, Сечник Петера Лудвик, Селман Ислама- Ис-
лам, Симончич Милоша Рудолф, Синкар Франца 
Франц; 

Сладич Франца Мартин, Слапник Ивана Јанез, 
Смрекар-Терчељ-Ленарт Блажа Људмила, Сокач 
Ивана Антон, Сотлер Карела Драго, Старц Антона 
Алојз, Степанчич Антона Мирослав, Степановић 
Живе Стеван, Страховник Карела Карел, Стргар 
Алојза Винко, Стружник Антона Иван,^ Шајатовић 
Николе Милан, Шарабон Конрада Конрад, Шемров-
-Павец Јанеза Вера, Шфилигој-Бартол Јанеза Ма-
рија, Шкоберне Франца Франц, ЛНолар Даниела 
Грегор, Шопер Арко Аница; Штајнмец-Волк Ивана 
Бреда, Штамол Фран ца Франц, Штирн-Топо ловец 
^Ефанчишка Марија, Шторман Франца Франц, 
Штурм Јакоба Винко, Шуштершич Флорјана 

v Франц, Тисељ А лој за Славко, Теран Јоже Јоже, 
Томц Цирила Аница, Томе Јанеза Алојзијл ,Томшич 
Мирка инг. Матија, Топлак-Вихтелич Ивана Алек-

^Сандра, Тра^ник Мат1вжа ^Рафаел, Трчек-Стритих 
Антона Иванка, Турк Франца Франчек, Удрих Јоже 
Филип, Улага Франца Вили, Уле Јанеза Јанез, 
Ушеничник Матевжа Јанез, Валентин Франца Бру-
но, Ватовец Антена Јоже, Weber Ивана Милан; 

Велкаврх Андреја Рудолф, Вердник Луке Ху.-
берт, Везовишек Франца Бојан, Видиц Франца Ан-
гел, Видиц Франца Милош, Дидиц Штефана Ште-
фан, Видович Ивана Андреј, Водник Игнаца Мар-
јан, Вогринчич Алојза Франц, Воларич Штефана 
Јоже, Возел Леополда Иво, Вртнич Фран,е Фрањо, 
Задникар Августа Милена, Заложник Франца 

Франц, Завртаник Фраица Јакоб, Здешар Франца 
Марјан, Здовц франца Мгнац, Зихерл Ивана Јанез, 
Зулан Валентина Јанез, Зупанчич Франца Алб^н, 
Зупанчич Јанеза Мирко, Жарн-Томшич Јакоба 
Аница, Жиберт Франца Алојз, Жнидаршич Јернеја 
Францка; / 

т " 
— за заслуги во развивањето и реализирањето 

на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

I 
Гуштин Ставете Стане, Јард Јанеза Јанез, Ко-

лар Јожета Станко, Лесјак Метода Стане, Павло-
, вич Миленка Чедомир, Плешко Ивана Јанез, Раш-
т а к Ернеста Ернест, Видмар Франца Франд; 

— з а покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАВК)СТ 

Бергант Ивена Леополд, Берток-Крмац Ивана 
Ида, Челхар-Грежељ Франца Антонија, Добриња-
-Коцјенчич Андреје Отилија, Ферјан Јодев Л^рполд, 
Фидел-Церквеник Антова Зора, Грегорич-Јожефа 
А лој зија, Груден-Криста нчич Јожефа Људмил а, 
Хити-Кумар пречка Вукосава, Килибарда Крсте 
Вукашин, Коцјебчич Иве не Јулијан, Легат Франца 
Јоже, Нон Ловре Ловро, Першич Јакоба Марјан, 
Пипан-Ковачич Бенедикта Дора, Рота-Петерчич 
Терезија Ангеле, Прешерн Јоже Франц, Рутар-Керт 
Франца Рози, Скрт Франце Марјан, Страншчак-

1 -Грлица Емила Зора, Шпрингер Франце Јулиј, 
Штурм-Пертот Игнација Сла^а, Швара Алојза 
Албин; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата \ » 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД " 

Анцељ Андреја Јанез, Божич-^Ќрмец Ивена Јо-
ланда, Циглич Хинке Леополдине, Дриновец Петера 
Нико, Худеј-Крегар Франца Марија, Кнез-Слобод-
ник Иване Виде, Колар Алојзе'Лео, Крижнар Ан-
тена Станислав, Кржманц А лој за инѓ. Алојз, Пахор 
Франца Јоже, Слевец Ивана Јанез, Шеик Игнаца 
Милан, Шолар Јоже Јанез, Уршич-Пестотник Фран-
це Бибијере, Верховшек-Зорко Јоже!^ Марија, Ж а -
лер-Режу^ Албина Наталија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

GO МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адамич-Комер Ивана Јожица, Анчич Ђуре 
Бранко, Андреј на Јанеза Славко, Бано Милана На-
да, Бебар-Вукшинич Антова Марија, Белчич-Вод-
ник Јернеја Марија, Бенчина Мирке ^енез, :-Бер-
ложник-Марија Јоже Бибич Мартина Виктор, 

, бан Матије Матија, Боркович-Костелац Јуре Дра-
гица, Борштнар Франца Милен, Братина Антена 
Стјепан, Бри^ц-Јанезе Бранко, Бродарич-Коцјан 

^ А лој за Јожефа, Буђа Франце Карл, Деловец Јанеза 
Мартин, Долиншек Маќеа Даринка, Донко Франца 
Франц, Ферјан Франца Михаел, Ферлич Јакобе Ро-
ман, Гајшек-Др^ајнер Мартина фера, Гоштеј Ката-

ч рине Едвард; 
Грабнар Јанева Алојз, Грабнер ЈБубоМира Јанез, 

Хостич Ивана Иван, Хумски Франца Франц, Из-
, горшек Франца Алојз, Јарњевич-Криже Франци 
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Марија, Јершин Штефана Славко, Јост А в густа 
Александер, Југ Алојзе Алојз, Југ Грге Антон, Кер-
пвн Едверде' Едвард, Кл ајдер А лој за Ана, Кленов-
шек Ивана Иван, Клобучар-Дамјанович Јанка Вера, 
Кобилшек Антона Стане, Кочевар-Штерк Михаела 
Аница, Кохек-Немец Михаела Гитела, Коленац Ни-
коле Владимир. Кос Марија Владо, Костелец-Малич 
Јанка Вера, Ковач-Крижиар Јоже Розина, Крајник-
-Коритник Матије Франчишка, Крампл 0алтера 
Димитриј, Крвина Михаела Јанез. Кудер-Загорич-
виц Јоже Јожица, Л ампе Антона Кирел, Лапајне-
Кукман- Едварда ЈБудмила, Лапан-Перне' Августа-
Франчишка, »Песјак Ивана Антон, Левичар-Томше 
Антона Павла, ЈТсвичник Јакоба Бранко. Лочниш-
кар Антона Јоже, Мацерл Франца Петер, ^Маловрх« 
-Воденав Ивана Иванка/ Марентич Јулија Бреда, 
Мавсар Франца Јанез, Медвешек Антона Антон, 
Межнарич Августа Марјан, Михељ-Миклич Антони 
Аница, Миховљанец-Кодрин Михаела' Нежа, Ми-
кец-Сотлар Антонија Татјана, Мившек Викторја 
Виктор; Млакар Алојза Албин. Млакар-Репич Јанеза 
Ивана, Млакар-Лапух Јоже Мира. Моле-Кенк Јакоба 
Марија, Огрин-Резман Јоже Марија, Павлинац 
ФрЗње 'Винко, Петелиц Франца Јанез, Пинтар Ја-
коба Франц, Пирнат Антонија Јоже, Подржај-Штех 
Франпа Марија, Поточник Франце Франц, Повше 
Франца Антон, Пустотник Франца Станирлав, Пуш-
ник-Марох Франца Марија, Рајгељ Ивана Иванка, 
Разгоршек Ивана Јожефа, Реповж Франце Албин, 
РУпена Антона Александер, Рутар-Барбер Петра 
Марија, Симончич Мартина Станислав, Слободник 
Станка Вилма, Смодичх Франца Андреј, Содец. Јуд-
нич Јоже Марија, Сотлар Антона Марија, Совинц-
-Пирнат Ивана Инге, Ста нови ик-Кошмрљ Алојзија 
Ангела, Старив Франце Фани, Столар Мартина Ста-
не, Шаубергер-Пл'4хутник А лој за Силва, ,Шем^ов-
-Бурник Јанеза Ангела, Шилак Мартина Мирко, 
Шкет Отона Нико, Штепиц Ивана Иван, Травнер 
Јоже -Јоже, Туршич Алојза Јоже, Уршич Ловренца 
Матија, Ужмах Јожета Јоже, Vanelli Антона Антони 
Велепец-Забуковец Леополда Милка, Видмар-Ан-
дрејчич Антона Нежка, Зекич^Ханц Штефана Те-
резија, Зупан-Маролт Јаиеза Бранка, Зупанц Јоже 
Станислав, Зупанчич Антена Јулијана, Жиберт 
Фоанца Мартин, Жлејпах-Мустар Антена Албина, 
Жужек-Тржан Јакоба Ангела, Жванут Филипа 
Бруно; 

— ;за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
/ 

Авбељ Франце Иван, Дејановиќ Славице Вла-
до, Грден Франца Иван, Орехек Антона Антон, 
Вахтар Антона Антон. 

Бр. 36 
15 март 1977 година 

Белград - -
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

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 

— по повод на успешното завршување на рабо-
тата и издавањето на Речник хрватско-српског од-
носно српско-хрватског језика, со што е направен 
единствен подвиг во областа на нашата лингвистика 
и даден извонреден придонес на науката и култу-
рата на југословенските народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА1 

" ЅВЕЗДА 

Југославенска академија знаности и умјетностц 
Загреб; 

за особени-заслуги и постигнати успеси во ра^ 
ботата од значење за напредокот на земјата/ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Милошковић Милана Сретен, Вукмановић Ми-
лоша Петар, Вукота Јове Лазо; 

. - за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата ' 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО "СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Тержан Ферда Мирослав; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во pa-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН^ 
ЗРАЦИ .. 

Броз Павао Павао, Трчек, Антена Винко; 
— за особени заслуги во создавањето и шире^ 

то на братството и единството меѓу нашите народи и-
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Драговиќ Новице Милорад, Шарац Омера Азра, 
Жутић Светозаре Живан; ' 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гргуревић Велимира Слободан, Коруновић Кр-
ста Војислав, Радојковић Миливоја' Ратомир, 
Шокпевић Јована Рајков 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА ; СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот За одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
тува да се одликуваат: 

Баћановић Димитрија Живко, Босић Радослава 
Милован, Бузаџић Антона Јелена, Маричић Николе 
Анђелка, Семиз Душана Савета; 

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

СО ОРДЕН НАХГРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Баста Стеве Марко, Додић Саве Милан, rpyinti 
Милоша Софија, Илић Драгомира Александар, Јез-
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дић.^Веља др Војислав, Купрешанин" С,танка Доб-
рица, Пандуровић Жарка Радосав, Савићевић Томе 
Владимир; 

— з а покажана исклучителна храброст во фа-
ќањето на вооружените атентатори при обидот на 
атентатот на вице-конзулот на СФРЈ во Диселдорф 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Токовиќ Томислав; 

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

— по повод на дваесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
масовната физичка култура и за значајни успеси во 
попул аризирањето и организирањето ца рекреатив-
ните активности на населението 

/ 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 4 

„Партизан" Босне и Херцеговине — Савез за 
спортску рекреацију и физичко васпитање — Са-
рајево; 

— по повод ца дваесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за особени заслуги и успеси во развива-
њето на планинарството и на скијачкиот спорт и за 
негување на традициите на Народноослободителната 
борба 

Планинарско-смучарско друштво „,,Прењ" — 
Мостар; 

— по повод на триесетгодишнината н^ работата, 
А за особени заслуги во организирањето и шире-
њето на здравствената култура на . граѓаните и 

. во развивањето на хуманитарните активности 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Опцггинска организација Црвеног крста -г- Би-
јељина. 

Општинска организација Црвеног крста — Ба-
ња Лука; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги во информирањето и поттикну-
вањето на општествените активности на граѓаните 
со што е направен значаен придонес кон социјали-
стичкиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НДРОД СО СРЕБРЕНА 
- ЅВЕЗДА . . 

Новинско-издавачка и радио-дифузна установа 
,,Крајина" — Бихаћ; 

— за" заслуги и постигнати успеси во повеќего-
дишната работа на заштитата, рехабилитацијата и 
образувањето на слепи лица ^ 

Општинска организација Савеза слепих — 
Брчко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј- ' 
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Арпаџић Салиха Омер, Биједић Хрусте Шу-
крија; 

—за особени заслуги^ постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

АлЈкалгфић Ибрахима" Џемал, Чиндрак Халима 
Хивзо, Ђурица Јове Данило, Лазаревић Ристе Бла-
тко^ Локмић^Латифић Салиха Садика, Мићић-Бје-
лајац Николе Вукосава, Михић Јове Гојтсо, Миновић 
Мирка Миро, Сабљић Вида Петар, Шаренац Ђуре 
Шпиро, Вуковић Душана Славко, Жуљевић Ибра-
хима (Шефкија; 

—- за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството помеѓу- нанџгге на-4 

роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бутуровић Ахмета Ферид, Ћургуз-Медић- То--
дора Ковиљка, Делић Симе Зора, Мандић Лазара 
Никола, Зећо Авде Мехо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значање за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Грубић Станише Јово, Ковачевић Илије Војин, 
Мандрапа-вучинић Мирк,а Бисерка; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

! „ Арсенић Илије Ђуран, Аврамовић Вукана Рат-
ко, Башић Стеве Љубан, Босиочић Душка Душко, 
Буква Николд^Бошко, Ђукић Косте Ђорђо, Дотлић 
Јове Љубо, Грубиша Ђуре Илија, Илић Алексе 
Владимир, Колунџија Пере Млађо, Кондић Раде 
Мићо, Куртума Миће Бошко, Латиновић. Јована 
Илија, Мацановић - Стевана Никола, Мацура Бла-
гоја " Милинко, Мандић Риме Бошко, Марковић 
Јована Јово, Миљевић Илије Миленко, Митраши-
новић Миладина Микан, Мрњевица Илије Лазо, 
Пилиповић Микајле Перо, Радовановић Гаврила 
Спасоје, Родић Вида Бранко, Родић Михајла Мирко, 
Стокућа Буде Миле, Шарчевић Алексе Мирко, 
Шевкушић Ристе "Јосип, Шипка Симе Милинко, 

Вучен Николе Душан, Вујовић Павла Данило, Вук-
ша Милоша Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Грубић Станише Јово; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

ѓ 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Калбић Суље Јакија, КОНДЈЉ ^Тодора Михајло; 

—" за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјак 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бејтић-Салчиновић Ибрахима Алмаеа; 

Од СР Ц р н а Г о р а 

— по повод триесет годишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и постегнати успеси во разви-
вањето и ширењето на техничката култура на Ре-
публиката 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРбД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народна техника - Савез организација за 
техничку културу СР Црне Горе; 

Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод на сто и педесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
живот во својата средина 

CQ ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Градска глазба - Макарска; 

— по повод на педесет и петгодишнината на по-
стоењето а за особени заслуги и постигнати успеси 
Во развивањето на културно"уметничкиот живот во 
својот крај 

^Културно-уметничко друштво „Петар Милат" — 
Блато; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, а 
За особени заслуги во основното образование и вос-
питување на младите за корисни членови на опште-
ството и за придонес кон ширењето на просветата 
И културата 

Основна школа „Козала" — Ријека; 
— по повод на триесетгодишнината на постое-

њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радна организација „Југолинија" - Ријека; 
— за/долгогодишна работа и постигнати успеси 

Во развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
Живот во својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

ј -Народна глазба - Вела Лука; 
— по повод на шеесетгодишнината на животот 

Л долгогодишното револуционерно дејствување, а за 
Особени заслуги во работата на јакнењето на свеста 
на нашите граѓани во борбата за слобода и независ-
ност на нашата земја, како и за придонес кон поли-
тиката на мирољубивата соработка и пријателските 
Односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
ашка Југославија и други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

\ 
Бакрач Анте инж. Борце; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Муврив Матије Иван, Змаић Илије др Јосип; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јурќовић Боже др инж. Иван, Оберхофер Јулио 
проф. др Бранко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

\ 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Manasteriotti Ивана др Здравко, Жинић Ивана 
Стјепан; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ивић Марина др Жељко, Пуцарин Миле Ни-
кола, Срдар Антона др Богдан, Тартаро Боже др" 
Звонко, Таталовић Луке Томо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Огњеновић-Срдић Николе Милева, 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Батас Илије Стево, Огњеновић Стеве Алек-
сандар; 

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

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА ДРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дабановић Ђуре Митар; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Поповић Алексе Јелена? 
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О д С Р М ^ к е д о н ћ ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
образованието и воспитувањето на младите поколе-
нија и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СА ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гимназија „Цветан Димов" — Скопје; 

— за особени заслуги во развивањето на врски-
те со својата татковина и во поттикнувањето на 
културно-просветните активности меѓу југословен-
ските иселеници 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Матица на иселениците на Македонија; 
—. по повод на дваесет и петгодишнината на пос-

тоењето, а за особени заслуги во развивањето на 
масовната физичка култура и за значајни успеси во 
популаризирањето и организирањето на рекреатив-
ните активности на населението 

„Партизан на Македонија" — Сојуз за телесно 
воспитување и спортска рекреација — Скопје; 

— по повод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата на стопанскиот, научниот и општествениов 
развиток на земјата 

Сојуз на инженерите и техничарите на Македо-
нија^ 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење на социјалистичката изградба ца 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА ЌАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јаневски Лазара Саво; 

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

. с а ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Милошевски Перо Михаило; 

ОД СР С л о в е н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на постоење-
то, а за особени заслуги, и постигнати успеси во ра-
б о т а т а ^ значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ1 СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Општеграђевинско предузеће „Словенија цесте" 
Љубљана; 

/ 
— по повод на триесетгодишнината на постоев 

њето, а за особени заслуги и постигнати успеси вф 
работата на заштитата, рехабилитаци-јата и образо-
ванието на слепи лица 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Међуопштинско друштво слепих Марибор; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на пв^ 
стоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за Стопанскиот напредок на! 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ' 

Индустриски биро — Предузеће за изградњу 
индустријских објеката, Љубљана; 

— ^а особени заслуги во создавањето ^ шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-. 
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бавец-Первање Фортунанта Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Адамич-Антона др инж. Франце, Факин Ивана 
Јоже. Гала Михаел др Александар, Јелачин Андреј 
инж. Иван. Куоуѕку Јоже др Рудолф, Кобе Ернеста 
Дј Петер. Копач Павчек др Иван, Милавец Тине 
др Карел, Мурко Матија до Владимир, Недог Мар-
тина Јанез, Роде Јернеј Бернард, Висењак-Ваште 
Августа др Злата; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

/ 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бичек Андреј Франц. Горичар Јоже др Јоже, 
Модец Франца Станислав, Полич Мартина Даворин, 
Саје Хаким др Јули ј, Ветрих Франца Фрањо; 

4— за особени заслуги и постигнати успеси в О 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чук Адријан Адријан, Висењак-Ваште Августа 
дј Злата; . 

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

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Висењак-Ваште Августа др Злата; 
— за особени заслуги и постигнати успеси вф 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Јесеновец др Нико; 
— за заслуги на полето на јавната дејност сЦ 

која се придонесува кон општиот напредок на зем-е 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕ!^ 
ВЕНЕЦ Ј 

Флорјанчич Ивкна Борис! 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата , 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Кунст Ивана Иван, Дел ко Вецељ Алма; 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

„Телеоптик" Фабрика прецизних инструмента, 
стреме и аутоматска уређаја — Земун; 

— за особени заслуги во социјалната и здрав-
ствената заштита на незгрижени деца 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Центар , за заштиту одојчади и деце — Белград; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
здравствената заштита и лекувањето . на населе-
нието 

Дом здравља „Борис Кидрич" — Белград; 

- — по повод на педесет ^и петгодишнината на 
работата, а за особени заслуги и постигнати успе-
си во сузбивањето на туберкулозата и белодробни-
те болести со што е направен значаен придонес 
кон здравствената заштита на населението 

Градски завод за антитуберкудозну заштиту и 
болести плућа — Белград; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ајваз Миливоја Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Гаћеша Миле Богдан, Јовановић Милоја Радо-
ван, Лазић Тодора Божидар, Лековић Мића Бошко; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— по повод на педесетгодишнината на постое-
њето а за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на физичката култура и спортот и за 
ширење на прогресивни идеи во својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Омладинско спортско друштво ,'Славија" — 
Нови Сад; 

— по повод на триесетгодишвината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето и ома-

совувањето на радиоаматерските организации и за 
значаен придонес кон ширењето на техничката 
култура 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Савез радиоаматера Војводине; 

— за особени заслуги на полето на јавната 
дејност со која се придонесува кон општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Рајх Зигмунда Арнолд; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Кемец Винка Андрија; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
нбст со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Безданов Милоша Стеван, Бокан Николе Фи-
лип, Косановић Николе Петар, Миљанић Радована 
Новак, Продановић Николе Јован, Тиквић Васе 
Бошко, Вранешевић Јанка др ,Бранислав; 

Бр. 39 
22 март 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз бенова на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањава на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-, 
лучува да се одликуваат: 

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 вф 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Цецић Петра Марија; 

— за покажана лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Цецић Петра Марија; 
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Од СР С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Парадиж Мелхиорја Јоже; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мађера Османа Ејуп. 

Бр. 42 
25 март 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, ' 
Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Цизељ Рока Иван, Крегар Јакоба Јакоб, Сракар 
Франца Иван; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Терчељ Франца Стане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Долничар Франца Јожа, Грабољшек Ивана Иван, 
Јапељ Јожета Винко, Јордан Антона- Антон, Когеј 
Ивана Иван, Копитар Франца Бојан, Порента Анто-
на Антон; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чебулар Рудолфа Рајко, Павлич Јожета Францк 
Реп Јожета Јоже, Сухар Јожета Јоже; 

Од САП К о с о в о ' 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ! 
ЗРАЦИ 

Чемерикић Ристе Војислав; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ристић Филипа Младен; 
\ 
— за заслуги и постигнати успеси во работата 

ОД значење за напредокот на земјата 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

.ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Соци ја листичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Giuseppe Walter Maccotta, амбасадор на Репуб-
лика Италија' "во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Бр. 43 
28 март 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

668. Одлука за дополнение на Одлуката за 
ослободување од плаќање на данок на 
промет на медалјони, значки и придатоци, 
што се издаваат по повод на настани од 
посебно значење за народите и народнос-
тите на Југославија — — - — — — 1853 

669. Правилник за содржината на одделните 
конта во Контниот план за другите корис-
ници на општествени средства — — — 1853 

670. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Ouick" — — 1859 

671. Спогодба за промена на затечените цени 
за електрични брусилки и за електрични 
хидраулични потиснувачи и нивни резер-
вни делови — — — - — — — — 1859 

Укази - - - . — - — - — — - 1859 
Назначувања и разрешувања — — — — 1860 
Одликувања — — — — — — — — — i860 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорев уредник 

Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко графички 
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


