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394. 

Врз основа на член 75 став 2 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист\ на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), на 
предлог од Советот на гувернерите, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДИТЕ НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВА 
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА БАНКНОТИ 

И КОВАНИ ПАРИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Делот од приходите на Народната банка на 
Југославија што се издвојува за трошоците за из-
работка на банкноти и ковани пари во 1976 година 
изнесува 212,416.000 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа одлука се обезбе-
дува од средствата што, во смисла на член 74 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на авто- ' 
номните покраини, Народната банка на Југославија 
ги стекнува со вршење на својата дејност. 

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

Е. п. бр. 446 
17 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафиќ, е. р. 

395. 

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ЦАРИНСКИ СТАП-
КИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД 

ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

1. Во Одлуката за одредување на преференци-
јални царински стапки за увоз на одредени произ-
води од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73, 49/73, 47/74, 60/74 и 32/75) во точка 1 во 
уводната реченица по зборот: „Пакистан," се додава 
зборот: „Перу/4. 

396. 

Врз основа на член 18 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72, 32/75 и 
6/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ЗА 
ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ЗАЕД-
НИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ И НИВНИОТ СОЈУЗ 
/ 

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен 
план и за посебните обрасци на билансот за зедни-
ците на пензиското и инвалидското осигурување и 
нивниот сојуз („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73), 
во Основниот контен план за заедниците на пензи-
ското и инвалидското осигурување и нивниот сојуз, 
што сочинува составен дел на таа одлука, во гру-
пата на контата: „10 — Парични средства" контово: 
,„108 — Други парични средства" и контото: „109 — 
Преодно конто" се заменуваат со седум нови конта, 
кои гласат: 

„102 — Девизни средства 
103 — Чекови 
104 — Меници 
105 — Обврзници, благајнички записи и други 

хартии од вредност 
106 — Други инструменти за плаќање 
107 — Отворени неотповикливи документарни 

акредитиви 
108 — Други парични средства". 
2. Во групата на контата: „19 — Активни вре-

менски разграничувања" контото: „190 — Активни 
временски разграничувања" се заменува со пет нови 
конта, кои гласат: 

„190 — Трошоци за инвестиционо одржување 
191 — Други материјални трошоци 
192 — Договорни обврски 
193 — Курсни разлики 
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198 — Други активни временски разграничу-
вања". 

3. Во одделот: „Класа 2: Тековни обврски" пред 
групата на контата: „22 — Добавувачи" се додава 
нова група на конта со три нови конта, кои гласат: 

„20 — Обврски по дадени инструменти за обезбе-
дување на плаќањето 

203 — Дадени чекови 
204 — Дадени меници 
206 — Дадени други инструменти за плаќање". 
4. Во групата на контата: „22 — Добавувачи" по 

контото: „222 — Добавувачи на фондот за станбени 
потреби на пензионерите и инвалидите на трудот" 
се додава ново конто 226, кое гласи: 

„226 — Примени аванси". 
5. Во групата на контата: „29 — Пасивни времен-

ски рјазграничувања" контото: „290 — Пасивни вре-
менски разграничувања" се заменува со пет нови 
конта, кои гласат: 

„290 — Трошоци За инвестиционо одржување 
291 — Други материјални трошоци 
292 — Договорни обврски 
293 — Курсни разлики 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања". 
6. Заедниците на пензиското и инвалидското оси-

гурување и нивниот сојуз ќе го усогласат водењето 
на книговодството со одредбите на оваа одлука до 
30 јуни 1976 година. 

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

Е. п. бр. 448 
17 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав ќулафиќ, е. р. 

397. 
Врз основа.на член 18 од Законот за книговод-

ството на организациите на здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72, 32/75 и 
6/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ЗА 
ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ЗАЕД-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

И НИВНИТЕ СОЈУЗИ 

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен 
план и за посебните обрасци на билансот на заедни-
ците на здравственото осигурување и нивните со-
јузи („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73), во Основ-
ниот контен план зо заедниците на здравственото 
осигурување и нивните сојузи, што сочинува соста-
вен дел на таа одлука, во грЈЧЈата на контата: „10— ~ 
Парични средства", контото: „108 — Други парични 
средства" и контото: „109 — Преодно конто" се за-
менуваат со шест нови конта, кои гласат: 

„103 — Чекови 
104 — Меници 
105 — Обврзници, благајнички записи и други 

хартии од вредност 
106 — Други инструменти за плаќање 
107 — Отворени неотповикливи документарни 

акредитиви . ** 
108 — Други парични средства". 

2. Во групата на контата: „19 — Активни вре-
менски разграничувања" контото: „190 — Активни 
временски разграничувања" се заменува со пет нови 
конта, кои Гласат: 

„190 — Трошоци за инвестиционо одржување 
191 — Други материјални трошоци 

> 192 — Договорни обврски 
193 — Курсни разлики 
198 — Други активни временски разграничу-

вања". 
3. Во одделот: „Класа 2: Тековни обврски" пред 

групата на контата: „22 — Добавувачи" се додава 
нова група-на конта со три нови конта кои гласат: 

„20 — Обврски по дадени инструменти за обез-
бедување на плаќањето 

203 — Дадени чекови 
204 — Дадени меници 
206 — Дадени други инструменти за плаќање". 
4. Во групата на контата: „22 — Добавувачи" по 

контото: „221 — Добавувачи во странство" се додава 
ново конто 226, кое гласи: 

„226 — Примени аванси". 
5. Во групата на контата: „29 — Пасивни вре-

менски разграничувања" контото: „290 — Пасивни 
временски разграничувања" се заменува со пет нови 
конта, кои гласат: 

„290 — Трошоци за инвестиционо одржување 
291 — Други материјални трошоци 
292 — Договорни обврски 
293 — Курсни разлики 
298 — Други пасивни временски разграничу-

вања". 
6. Заедниците на здравственото осигурување и 

нивните сојузи ќе го з^согласат водењето на книговод-
ството со одредбите на оваа одлука до 30 јуни 1976 го-
дина. 

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

Е. п. бр. 449 
17 јуни 1976 година 

Белград 

» Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Доброслав Ќулафик, е. p.. 

398. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за посеб-

ниот Основен контев план и за посебните обрасци 
на билансот за заедниците на пензиското и инва-
лидското осигурување и нивниот сојуз („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 21/73 и 27/76), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОН-
ТА ВО ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН 
ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НИВНИОТ СОЈУЗ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните 

конта во посебниот Основен контен план за заед-
ниците на пензиското и инвалидското осигурување 
и нивниот сојуз („Службен лист на СФРЈ", бр. 
37/73) член 7 се менува и гласи: 

„На контата од групата 10 — Парични средства, 
се водат паричните средства, примените чекови, ме-
ници, обврзници, благајнички записи, дру! ите 



Петок," 25 јуни 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 — Страна 651 

хартии од'вредност и другите инструменти за пла-
ќање. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат парич-
ните средства на жиро-сметката. На ова конто се 
евидентира вкупниот промет на паричните сред-
ства преку жиро-сметката. г 

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

На контото 102 — Девизни средства, се води ди-
нарската противвредност на девизите на сметките 
кај банките за секоја валута посебно, со тоа што 
девизите се искажуваат во динарски износи според, 
средниот дневен курс што важи на денот на истекот 
на периодот за кој се поднесува пресметката според 
курсната листа, согласно со член 21 од Законот 
за девизно работење („Службен лист »на СФРЈ", бр. 
36/72, 71/72, 52/73 и 36/75). 

На контото 103 — Чекови, се водат вредностите 
на примените чекови. 

На контото 104 — Меници, се водат вредностите 
на примените меници по основ на настанати долж-
ничко-доверителски односи, освен вредностите на 
мениците примени пред настанатите должничко-
-доверителски односи. 

На контото 105 — Обврзници, благајнички за-
писи и други хартии од вредност, се водат вреднос-
тите на обврзниците, благајничките записи и дру-
гите хартии од вредност 

На контото 106 — Други инструменти за плаќа-
ње, се водат вредностите на другите инструменти 
за плаќање за кои во оваа група на конта не е 
предвидено посебно конто, како што се инструменти 
за плаќање примени од странски лица, инструменти 
за обезбедување на плаќање дадени во смисла на 
член 10 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 60/65 и 13/76) и дру-

* ги инструменти за плаќање. 
На контото 107 — Отворени неотповикливи до-

кументарни акредитиви, се водат средствата на не-
отповикливите документарни акредитиви, издвоени 
на посебна сметка кај Службата на општественото 
книговодство во смисла на одредбите од Законот за 
обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства (во натамошниот текст: За-
конот), Во рамките на ова конто се водат посебно 
средствата на неотповикливите документарни акре-
дитиви за инвестиции. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат паричните средства за обезбедување испла-
тување на издадените чекови и другите парични 
средства за кои во оваа група на конта не е прел-
е т е л о посебно конто, а се издвоени на посебна 
сметка кај Службата на општественото книговод-
ство." 

Член 2 
Во член 10 став 5 на крајот се додава нова ре-

ченица, која гласи: „На ова конто се водат и по-
барувањата настанати по основ на дадените гаран-
ции, авали на меници и дадените овластувања за 
давање гаранции.". 

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „На ова конто се водат посебно вреднос-
тите на протестираните чекови и меници, износите 
на побарувањата содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност 
истекол, како и побарувањата во смисла на член 
35 став 5 од Законот.". 

Став, 7 се менува и гласи: 
,,Иа контото 149 — Исправка на вредноста на 

сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на- вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања книжена врз товар на контото 489 — 
— Други трошоци." 

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 

„На контото од став 7 на овој член се водат и 
исправката на вредноста на протестираните чекови 
и меници, побарувањата содржани во инструмен-
тите за обезбедување на плаќањето чиј рок на вта-
саност истекол, како и побарувањата во смисла на 
одредбата на член 35 став 5 од Законот. За износот 
на исправката на вредноста по овој основ што му 
одговара на износот прокнижен на контото 148 се 
задолжува контото 489 — Други трошоци." 

Член 3 
Во член 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 175 — Аванси, се водат побарува-

њата по основ на авансите дадени на добавувачите 
за основни обртни средства. Во рамките на ова кон-
то се во.дат' посебно цобарувањата по основ на аван-
сите дадени за инвестиции." 

Член 4 
Член 14 се менува и гласи: 
„На контата од групата на конта 19 — Активни 

временски разграничувања, се водат издатоците што 
во моментот на настанувањето немаат карактер на 
трошоци или не го товарат тековниот приход па 
се предмет на разграничување, договорените обвр-
ски што временски се разграничуваат и износот на 
наплатените приходи. 

На контото 190 — Трошоци на инвестиционото 
одржување, се водат однапред платените износи на 
трошоците на инвестиционото одржување што во 
моментот на исплатата немаат карактер на трошо-
ци. На крајот на годината на ова конто-не може да 
се појави'салдо. 

На контото 191 — Други материјални трошоци, 
се водат однапред платените износи на другите ма-
теријални трошоци, што во моментот на исплатата 
немаат карактер на трошоци, како што се: закуп-
нината, огревот, издатоците за репрезентација и др. 

На контото 192 — Договорни обврски, се водат 
платените износи на договорните обврски што во 
моментот на исплатата не го товарат тековниот при-
ход, бидејќи обврската за нивното плаќање втасува 
во рокови различни од роковите на обврските за 
нивното пресметување. 

На контото 193 — Курсни разлики, се водат 
износите на курсните разлики што во моментот на 
настанувањето немаат карактер на расходи, та по-
ради тоа се предмет на разграничување. 

На контото 198 — Други активни временски 
разграничувања, се водат износите на другите ак-
тивни временски разграничувања за кои во оваа 
група на конта не е предвидено посебно конто." 

Член 5 
По одделот: „Класа 2: Тековни обврски" се до-

дава нов член 14а, кој гласи: 
„На контата од групата 20 — Обврски по дадени 

инструменти за обезбедување на плаќањето, се во-
дат износите на дадените чекови, меници и( други 
инструменти за плаќање. ~ 

На контото 203 — Дадени чекови, се водат вред-
ностите на дадените чекови. 

На контото 204 — Дадени меници, се водат 
вредностите на дадените меници по основ на наста-
нати должничко-доверителски односи, освен вред-
ностите на мениците дадени пред настанатите 
должничко-доверителски односи. 

На контото 206 — Дадени други инструменти за 
плаќање, се водат вредностите на дадените други 
инструменти за плаќање, за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто, како што се: 
инструменти за плаќање дадени на странски лица, 
инструменти за обезбедување на плаќањето дадени 
во смисла на член 10 од Законот и други инструмен-
ти за плаќање.1* 
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Член 6 
Во член 15 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 226 — Примени аванси, се водат 

обврските по основ на примените аванси од купу-
вачите посебно за основните и посебно за обртните 
средства." 

Член 7 
Член 19 се менува и гласи: 
„На контата од групата 29 — Пасивни временски 

разграничувања, се искажуваат однапред пресмета-
ните износи на трошоците' за инвестиционо одржу-
вање и на другите материјални трошоци, што нерам-
номерно настануваат и кои зависат од периодот на 
вкалкулирањето и пресметаните износи на догово-
рните обврски, што временски се разграничуваат. 

На контото 290 — Трошоци на инвестиционото 
одржување, се водат однапред пресметаните трошо-
ци за инвестиционо одржување, што во моментот 
на пресметувањето имаат карактер на фактички 
трошоци. 

На контото 291 — Други материјални трошоци, 
се водат износите на однапред пресметаните други 
материјални трошоци, што во моментот на пресме-
тувањето имаат карактер на фактички трошоци. 

На контото 292 — Договорни обврски, се водат 
однапред пресметаните износи на договорните об-
врски што во моментот на пресметувањето треба да 
го товарат тековниот приход, со оглед на обврската 
за нивно пресметување. 

На контото 293 — Курсни разлики,' се водат 
износите на курсните разлики што во моментот на 
пресметувањето немаат карактер на приходи па 
поради тоа се предмет на разграничување. 

На контото 298 — Други, пасивни временски 
разграничувања, се водат износите на другите па-
сивни временски разграничувања за кои во оваа 
група на конта не е предвидено посебно конто. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контата од групата 29 — Пасивни временски разгра-
ничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата иска-
жана на соодветните конта од групата 19 — Активни 
временски разграничувања. Разликата помеѓу оддел-
ните активни и пасивни временски разграничувања 
паѓа врз товар или оди во корист на резултатот на 
тековната година, ако не се пренесува во наредниот 
период како транзиторна актива, односно транзи-
торна пасива." 

! 

Член 8 
Во член 37 по став 1 се додава нов став 2, ?оЈ 

гласи: 
„Во вонбилансната евиденција посебно се иска-

жуваат вредностите на примените и дадените меници 
пред настанатите должничко-доверителски односи, 
вредностите на дадените и примените гаранции, из-
носите на примените отворени неотповикливи до-
кументарни акредитиви, износите на дадените ов-
ластувања за давање гаранција, како и износите на 
дадените авали на меници." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 9 
Овој правости? влегува во сила наредниот ден 

од денот на 4 јавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-6728, ' 
14 јуни 1976 р ина 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цековиќ, е. р. 

399. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за посебниот 

Основен контен план и за посебните обрасци на би-
лансот на заедниците на здравственото осигурување 
и нивните сојузи („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/73 
и 27/76), сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА 
ВО ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА 
ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И НИВНИТЕ СОЈУЗИ 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделните 

конта во посебниот Основен контен план за заедни-
ците на здравственото осигурување и нивните сојузи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 37/73) во член 4 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

„На контото 033 — Издвоени парични средства за 
развој на здравствената служба и на контото 039 — 
Други издвоени парични средства, се водат парични-
те средства издвоени на посебната сметка кај Служ-
бата"^ општественото книговодство (во натамошниот 
текст: Службата), освен средствата за обезбедување 
исплата на издадените чекови и средствата на не-
отповикливиот документарен акредитив, издвоени во 
смисла на одредбите од Законот за обезбедување на 
плаќањето помеѓу корисниците на општествени сред-
ства („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/75 и 13/76)." 

Член 2 
Член 5 се менува-и гласи: 
„На контата од групата 10 — Парични средства, 

се водат паричните средства, примените чекови, ме-
ници, обврзници, благајнички записи и други 
хартии од вредност и- Други инструменти за плаќање. 

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат парич-
ните средства на жиро-сметката. На ова конто се еви-
дентира вкупниот промет на паричните средства 
преку жиро-сметката. 

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

На контото 102 — Девизни средства, се води ди- , 
нарската противвредност на девизите на сметките 
кај банките за секоја валута посебно, со тоа што де-
визите се искажуваат * во динарски износи според 
средниот дневен курс што важи на денот на истекот 
на периодот за кој се поднесува пресметка според 
курсната листа, согласно со член 21 од Законот за 
девизно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72, 71/72, 52/73 и 36/75). 

На контото 103 — Чекови, се водат вредностите 
на примените чекови. 

На контото 104 — Меници, се водат вредностите 
на мениците примени по основ на настанати дол-
жничко-доверите леки односи, освен вредностите на 
методите примени пред настанатите должничко-до-
верителски односи. 

На контото 105 — Обврзници, благајнички записи 
и други хартии од вредност, се водат вредностите на 
обврзниците, благајничките записи и другите хартии 
од вредност. 

На контото 106 — Други инструменти за плаќа-
ње, се водат вредностите на другите инструменти за 
плаќање за кои во оваа група на конта не е пред-
видено посебно конто, како што се инструментите за 
плаќање примени од странски лица, инструментите 
за обезбедување на плаќањето дадени во смисла на 
член 10 од Законот за обезбедување на плаќањето 
помеѓу корисниците на општествени средства (во на-
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тамошниот текст: Законот), и другите инструменти 
за- плаќање. 

На контото 107 — Отворени неотповикливи до-
кументарни акредитиви, се водат средствата на неот-
повикливите документарни акредитиви, издвоени на 
посебна сметка кај Службата, во смисла на одред-
бите од Законот. Во рамките на ова конто се водат 
посебно средствата на неотповикливите документар-
ни акредитиви за инвестиции. 

На контото 108 — Други парични средства, се 
водат паричните средства за обезбедување исплата 
на издадените чекови и другите парични средства за 
кои во оваа група на конта не е предвидено посебно 
конто, а се издвоени на посебна сметка кај Служ-
бата." 

Член 3 
Во член 8 став 5 на крајот се додава нова рече-

ница, која гласи: „На ова конто се водат и побару-
вањата настанати по основ на дадените гаранции, 
авали на меници и дадените овластувања за давање 
гаранција.". 

Во став 6 на крајот се додава нова реченица, 
која гласи: „На ова конго се водат посебно вредно-
стите на протестираните чекови и меници, износите 
на побарувањата содржани во инструментите за 
обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност 
истекол^како и побарувањата во смисла на член 35 
став 5 од Законот ". 

Став 7 се менува и гласи :* 
„На контото 149 — Исправка на вредноста на 

сомнителните и спорните побарувања, се води ис-
правката на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања книжена врз товар на контото 499 — 
Други трошоци." 

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи: 
„На контото од став 7 на овој член се водат ис-

правката на вредноста и протестираните чекови и 
меници, побарувањата содржани во инструментите 
за обезбедување на плаќањето чиј рок на втасаност 
истекол, како и побарувањата во смисла на член 35 
став 5 од Законот. За износот на исправката на вред-
носта по овој основ што му одговара на износот про-
книжен на контото 148 се задолжува контото 499 — 
Други трошоци." 

Член л 

Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 175 — Аванси, се водат побарува-

њата по основ на авансите дадени на добавувачите 
за основни и обртни средства. Во рамките на ова 
конто се водат посебно побарувањата по основ на 
авансите дадени за инвестиции." 

Член 5 
Член 13 се менува и гласи: 
„На контата од групата 19 — Активни временски 

разграничувања, се водат издатоците што во момен-
тот на настанувањето немаат карактер на трошоци, 
или не го товарат тековниот приход, па се предмет 
на разграничување, и договорните обврски што вре-
менски се разграничуваат. 

На контото 190 — Трошоци за инвестиционо одр-
жувале, се водат однапред платените износи на тро-
шоците за инвестиционо одржување, што во момент-
от на исплатата немаат карактер на трошоци. На 
крајот на годината на ова конто не може да се 
појави салдо. 

На контото 191 — Други материјални трошоци, 
се водат однапред платените износи на другите ма-
теријални трошоци, што во моментот на исплатата 
немаат карактер на трошоци, како што се: закуп-
нината, огревот, издатоците за репрезентација и ДР-

На контото 192 —• Договорни обврски, се водат 
платените износи на договорните обврски што во 
моментот на исплатата не го товарат тековниот при-

ход, бидејќи обврската за нивното плаќање втасува 
во рокови различни од роковите на обврските за 
нивното пресметување. 

На контото 193 — Курсни разлики, се водат из-
носите на курсните разлики што во моментот на на-
станувањето немаат карактер на расходи, па поради 
тоа се предмет на разграничување. 

На контото 198 — Други активни временски раз-
граничувања, се водат износите на другите активни 
временски разграничувања за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто." 

Член 6 
По одделот: „Класа 2: Тековни обврски" се до-

дава нов член 13а, кој гласи: 
„На контата од групата 20 — Обврски по даде-

ните инструменти за обезбедување на плаќањето, се 
водат износите на дадените чекови, меници и други 
инструменти за плаќање. 

На контото 203 — Дадени чекови, се водат вред-
ностите на дадените чекови. 

На контото 204 — Дадени меници, се водат вред-
ностите на дадените меници по основ на настанати 
должничко-доверлтелски односи, освен вредностите 
на мениците дадени пред настанатите должничко-
-доверителски односи. 

На контото 206 — Дадени други инструменти за 
плаќање, се водат вредностите на дадените други 
инструменти за плаќање, за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто, како што се: 
инструментите за плаќање дадени на странски лица, 
инструментите за обезбедување на плаќањето дадени 
во смисла на член 10 од Законот и другите инстру-
менти за плаќање." 

Член 7 
Во член 14 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На контото 226 — Примени аванси, се водат 

обврските по основ на примените аванси од купу-
вачите посебно за основни и посебно за обртни сред-
ства." 

Член 8 
Член 17 се менува и гласи: 
„На контата од групата 29 — Пасивни временски 

разграничувања, се искажуваат однапред пресмета-
ните износи на трошоците за инвестиционо одржу-
вање и другите материјални трошоци, што. нерамно-
мерно настануваат и кои зависат од периодот на 
вкалкулирањето и пресметаните износи на договор-
ните обврски, што временски се разграничуваат. 

На контото 290 — Трошоци за инвестиционо одр-
жување, се водат однапред присметаните трошоци 
за инвестиционо одржување, што во моментот на 
пресметувањето имаат карактер на фактични тро-
шоци. 

На контото 291 —- Други материјални трошоци, 
се водат износите на однапред пресметаните други 
материјални трошоци, што во моментот на пресме-
тувањето имаат карактер на фактична* трошоци. 

На контото 292 — Договорни обврски, се водат 
однапред пресметаните износи на договорните обвр-
ски што во моментот на пресметувањето треба да го 
товарат тековниот приход, со оглед на обврската за 
нивно пресметување. 

На контото 293 — Курсни разлики, се водат из-
носите на курсните разлики што во моментот на пре-
сметувањето немаат карактер на приход, па поради 
тоа се предмет на разграничување. 

На контото 298 — Други пасивни временски раз-
граничувања, се Бодат износите на другите пасивни 
временски разграничувања за кои во оваа група на 
конта не е предвидено посебно конто. 

На крајот на годината пресметаните износи на 
контата од групата 29 — Пасивни временски раз-
граничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата 
искажана на соодветните конта од групата 19 — 
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Активни временски разграничувања. Разликата по-
меѓу одделните активни и пасивни временски раз-
граничувања паѓа врз товар или оди во корист на 
резултатот на тековната година, ако не се пренесу-
ва во наредниот период како транзиторна актива, 
односно транзиторна пасива." 

Член 9 
Во член 38 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Во вонбилансната евиденција посебно се иска-

жуваат вредностите на примените и дадените меници 
пред настанатите должничко-доверителски односи, 
вредностите на дадените и примените гаранции, из-
носите на примените отворени Неотповикливи доку-
ментарни акредитиви, износите на дадените овласту. 
вања за давање гаранција, како и износите на даде-
ните авали на меници.". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-6730/1 
14 јуни 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Демовиќ, е. р. 

400. 
Врз основа на член 74 став 3, член 113 став 1, 

член 123 став 2, член 164 став 2, член 192 став 1, 
член 199 став 1, член 254 став 5 и член 287 став 4 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73 и 28/75) и точка 8 од Одлуката за работите на 
вршењето на услуги при облагородување на стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73 и 58/73), дирек-
торот на сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА 

ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување и 

поднесување на исправите во царинската постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/75) во член 2 став 
3 зборовите: „од кои три примероци задржува ца-
ринарницата" се заменуваат со зборовите: „од кои 
два примерока задржува царинарницата, еден при-
мерок доставува до надлежната народна банка на 
републиката, односно народна банка на автономната 
покраина". 

Член 2 
» Во член 3 став 2 се менува и гласи: 

„Како организација на здружен труд, односно 
друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена за ВР-
ИЈ ље на надворешнотрговско работење, односно ор-
ганизацијата што доима стоки од странство,". 

Член 3 
Во член 4 точка 5 на крајот точката и запирката 

се заменуваат со точка. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка, ако царински обврзник е организација на 
здружениот труд или друга организација што прима 
стоки од странство а според посебни прописи не е 
должна да се регистрира за вршење па надворешно -
трговско работење, во шифарското поле со должина 
од 5 места се запишува бројот 99996;". 

Во точка 8 на крајот точката и запирката се за-
менуваат со точка и по тоа се додава нова реченица, 
која гласи: „Ако се увезуваат предмети за вооружу-
вање и воена опрема, односно машини, апарати, уре-
ди и други предмети наменети за производство на 
предмети за вооружување и воена опрема, во руб-
риката 8 се запишува седиштето на воениот сервис 
при Народната банка на Југославија, а во шифар-
ското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на воениот с€фвис од Кодексот на шиф-
рите;". 

Член 4 
Во член 5 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„За царинење на стоките што југословенски и 

странски државјани непосредно ги увезуваат, вне-
суваат, односно примаат од странство се поднесува 
увозна царинска декларација на Образецот II — 
Увозна царинска декларација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
увозната царинска декларација се поднесува и за 
наплата на обезбедување во смисла на член 93 од * 
Царинскиот закон, каро и за царинење на привре-
мено извезени стоки што се враќаат од саеми, из-
ложби и други приредби во странство, како и за 
царинење на штанд-материјали што биле наменети 
за уредување на саемски простории. Ако се царинат 
повеќе видови стоки што се распоредуваат во пове-
ќе тарифни броеви од Царинската тарифа, наместо 
наименувањето од Царинската тарифа во деклара-
цијата може да се запише: „Саемски стоки", „Из-
ложбени стоки", односно „Штанд-материјали", под 
услов кон декларацијата да се поднесе специфика-
ција на привремено извезените стоки што се вра-
ќаат.". 

Член 5 
Во член 8 став 3 зборовите: „од кои три приме-

роци задржува царинарницата" се заменуваат со 
зборовите: „од кои два примерока задржува цари-
нарницата, еден примерок доставува до надлежната, 
народна банка на републиката, односно народна 
банка на автономната покраина,". 

Член 6 
Во член 9 точка 8 став 1 на крајот точката и 

запирката се заменуваат со точка. 
Се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ако за облагородување се увезуваат предмети 

за вооружување и воена опрема, во рубриката 8 се 
запишува седиштето на Воениот сервис при Народ-
ната банка на Југославија, а во шифарското поле 
со должина од 3 места се запишува шифрата на 
Воениот сервис од Кодексот на шифрите;". 

Член 7 
Во член 14 став 3 зборовите: „од кои три при-

мероци задржува царинарницата" се заменуваат со 
зборовите: „од кои два примерока задржува цари-
нарницата, еден примерок доставува до надлежната 
народна банка на републиката, односно народна 
банка на автономната покраина.". 

Член 8 
Во член 15 став 1 точка 2 на крајот точката се 

заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
точка 3, која гласи: 

„3) организацијата на здружениот труд што е 
регистрирана за работи на снабдување на превозни 
средства во меѓународниот сообраќај — за царине-
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ње на домашни стоки што, во смисла на важечките 
прописи, се продадени' заради снабдување на пре-
возни средства што сообраќаат со странство." 

Став 2 се менува и гласи: 
„Како организација на здружениот труд, однос-

но друга организација, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета организацијата што е овластена за 
вршење на надворешнотрговско работење, односно 
организацијата што испраќа стоки во странство.". 

Член 9 
Во член 16 точка' 5 на крајот точката и запир-

ката се заменуваат со точка. 
Се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 

точка, ако царински обврзник е организација на 
здружениот труд или друга организација, што сто-
ките ги праќа во странство а според важечките про-
писи не е "должна да се регистрира за вршење на 
надзорешнотрговско работење, во шифарското поле 
со должина од 5 места се запишува бројот 99996;". 

Во точка 8 на крајот точката и запирката се за-
менуваат со точка и по тоа се додава нова реченица, 
која гласи: „Ако се извезуваат предмети за воору-
жување и воена опрема, односно машини, апарати, 
уреди и други предмети наменети за производство 
на предмети за вооружување и воена опрема, во 
рубриката 8 се запишува седиштето на Воениот сер-
вис при Народната банка на Југославија, а во ши-
фарското поле со должина од 3 места се запишува 
шифрата на Воениот сервис од Кодексот на шиф-
рите;". 

Член 10 
Во член 17 став 1 се менува РТ гласи: 
„За царинењето на стоките што граѓаните не-

посредно ги извезуваат или праќаат во странство, 
се поднесува извозна царинска декларација на Об-
разецот VIII — Извозна царинска декларација.". 

Член И 
Во член 19 точка 8 на крајот точката и запир-

ката се заменуваат со точка и по тоа се додава нова 
реченица, која гласи: „Ако се извезуваат предмети 
за вооружување и воена опрема односно машини, 
апарати, уреди и други предмети наменети за про-
изводство на предмети за вооружување и воена 

опрема, во рубриката 8 се запишува седиштето на 
Воениот сервис при Народната банка на Југославија, 
а во шифарското поле со должина од 3 места се 
запишува шифрата на Воениот сервис од Кодексот 
на шифрите;". 

Член 12 
Во член 34 став 1 г т зборот: „податоци" се става 

запирка и се додаваат Зборовите: „во смисла на од-
редбите од Царинскиот закон,". 

Член 13 
По член 34 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 34а 
Царинскиот обврзник може да бара измена или 

исправка на податоците што не претставуваат из-
мени (во .обрасците I, 1/1, IV, IV/1, VII, VII/1, IX и 
IX/1, во смисла на член 34 став 1 од овој правил-
ник, и тоа: 

1) на податоците во обрасците I, 1/1, IV и IV/1 
— во рок од 90 дена од денот на завршеното цари-
нење на стоките; 

2) на податоците во обрасците VII, VII/1, IX и 
IX/1 — во рок од 90 дена од денот на преминува-
њето на стоките преку царинската линија. 

Во оправдани случаи, врз основа на навремено 
поднесено барање, роковите од став 1 на овој член 
можат да се продолжат. 

Член 346 
Измените или исправките на податоците, во 

смисла на член 34а од овој правилник, ги врши ца-
ринарницата што ја водела постапката на царине-
њето на стоките. 

Врз основа на решението на царинарницата, со 
кое се одобрува измена или исправка на податоците, 
се пополнува Лист на промена на податоците и се 
постапува сообразно со чл. 34 и 35 од овој правилник. 

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
ако податоците се менуваат поради тоа што стоките 
требало да се царинат на име двајца или повеќе 
царински обврзници, односно врз основа на две или 
повеќе пријави за склучената работа, врз основа на 
решение од царинарницата со кое се одобрува из-
мената на царинскиот обврзник поднесува нови об-
расци' на исправите со точни податоци.". 

Член 14 
Во Кодексот на шифрите за пополнување на 

исправите во царинската постапка, што е составен 
дел од Правилникот за начинот на пополнување и 
поднесување на исправите во царинската постапка, 
глава III. Корисници за увезени стоки според сто-
панските дејности односно гранки и други корисни-
ци, се менува и гласи: 

со 
Реден Стопанска дејност, стопанска гранка <1 
број и друга дејност 5 

1 2 3 
1 Производство, пренос и дистрибуција на 

електрична енергија 11100 
2 Рудници за јаглен 11210 
3 Преработка на јаглен 11220 
4 Производство на нафта и природен гас 11310 
5 Преработка на нафта и гас 11320 
6 Производство на саѓи 11330 
7 Рудници за железо 11410 
8 Железарници 11420 
9 Рудници за обоени метали 11510 

10 Производство на обоени метали 11520 
11 Валачници на обоени метали 11530 
12 Рудници за неметални минерали, освен 

рудници за сол и солани 11610 
13. Рудници за сол и солани 11620 
14 Производство на стакло 11630 
15 Производство на огноотпорни матери-

јали 11640 
Производство на порцелан и керамика 11650 

17 Преработка на други неметални мине-
рали 11680 

18 Производство на метални репродукцио-
ни материјали - 11710 

19 Производство на метални конструкции 11720 
20 Производство на машини и уреди, освен 

електрични 11730 
21 Производство на производи на прециз-

ната механика 11740 
22 Производство и ремонт на шински во-

зила 11750 
23 Производство на друмски и други во-

зила 11760 
24 Производство на метални стоки за ши-

рока потрошувачка 11770 
25 Друга металопреработувачка индустрија 11780 
26 Бродоградба 11800 
27 Производство на електрични машини, 

апарати и уреди 11910 
28 Производство на електрични апарати за 

домаќинство 11920 
29 Производство на кабли и други електро-

проводници 11930 
30 Производство на електронски и телеко-

муникациони уреди и делови _ 11940 
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1 2 3 
31 Друга електрони ду етри ја 11980 

Производство на базни хемиски произ-
води 12010 

33 Производство на лекови и други фар-
мацеутски производи 12040 

34 Преработуванка хемиска индустрија 12050 
35 Вадење на градежен камен, песок и ча-

кал и производство на вар и гипс 12110 
36 Производство на тули и ќерамиди 12120 
37 Производство на цемент и цементни аз-

бест-производи 12130 
38 Производство на други градежни мате-

ријали 12180 
39 Производство на режана граѓа и плочи 12210 
40 Производство на финални производи од 

дрво 12220 
41 Хемиска преработка на дрво и произ-

водство на ќибрит 12230 
42 Производство на хартија, дрвесина, це-

лулоза, картон и лепенка 12310 
43 Производство на харти јна и картонска 

амбалажа и хартијна конфекција 12320 
44 Производство на конопно и ленено 

влакно 12410 
45 Производство на памучни предива и 

ткаенини 12420 
46 Производство на волнено предиво и 
; ткаенини 12430 
'47 Производство на предива и ткаенини од 

природна и вештачка свила 12440 
, 48 Производство на предиво и ткаенини од 

тврди влакна 12450 
49 Производство на плетени стоки 12460 
50 Производство на рубелина и облеки 12470 
51 Друга текстилна индустрија 12480 
52 Преработка на кожа 12510 
53 Производство на кожени обувки 12520 
54 Производство на кожена га лептерија 1^530 
55 Индустрија на гума 12600 
66 Мелници и лупилници на ориз 12710 
57 Преработка на брашно 12720 
58 Преработка на овошје, зеленчук, месо и 

млеко 12730 
69 Шеќерани 12740 
60 Производство на бонбони, слатки и ка-

као-производи 12750 
61 Производство на растениски масла и 

масти. 12760 
62 Производство на шпиритус и пијачки 12770 
63 Друга прехранбена индустрија 12780 
64 Графичка индустрија, новинска и изда-

вачка дејност 12800 
65 Обработка на тутун 12910 
60 Производство на цигари, пури и др. ,12920 
67 Филмска индустрија 13000 
68 Геолошки и рударски истражувања ' 13100 
69 Друга ненаведена индустрија 13800 
70 Земјоделство 21100 
71 Рибарство 21200 
72 Водостопанство 21300 
73 Шумарство 30000 
74 Градежништво 40000 
75 Железнички сообраќај 51100 
76 Поморски сообраќај 51200 
77 Речен и езерски сообраќај 51300 
78 Воздушен сообраќај 51400 
79 Друмски сообраќај 51500 
80 Градски сообраќај 51600 
81 Претоварни и дру^ги услуги 51700 
82 Поштенски, телеграфски и телефонски 

сообраќај 51900 
83 Трговија и угостителство 60000 
84 Занаетчиство 70000 
85 Станбена и комунална дејност 80000 

87 

88 

89 
90 

00010 

00020 
00030 
00040" 

Културна и социјална дејност 90000 
Други вонстопански дејности (освен ЈНА 
и сојузните дирекции за резерви) 
Југословенска народна армија и воените 
пошти 
Сојузна дирекција за резерви 
Приватници 
Во глава V. Надлежни народни банки, по ред-

ниот број 8 се додава нов реден број 9, кој гласи: 
„9 Белград — Воен сервис во состав на 

Народната банка на Југославија 612". 
Во глава VI. Држави, во одделот 2. Азија, по 

редниот број 40 се додава нов реден број 41, кој 
гласи: 

„41 Формоза — Тајван 241". 
Во одделот 6. Океанија, по редниот број 5 се до-

дава нов реден број 6, кој гласи: 
„6 Друга Океанија 609". 
Во глава VII. Видови на извозот, во одделот 1. 

Видови на" извозот што се однесуваат на извозната 
царинска декларација (VS 20), по редниот број 11 
се додава реден број На, кој гласи: 

,Д1а Привремен извоз по основ на от-
стапување изградба на инвестицио-
нен објект на странски изведувач 45"; 

По редниот број ЃЗ се додава нов реден број 13а, 
кој гласи: 

„13а Привремен извоз по основ на ра-
бота на домашни организации на 
здружениот труд во странство 48"} 

По редниот број 15 се додаваат девет нови редни 
броја, кои гласат: 

„15а Конечно царинење на привремено 
извезени стоки на саеми и изложби 

156 Извоз по основ на долгорочна про-
изводствена кооперација со стран-
ски лица 

15в Извоз по основ на вложување 
средства на странски лица во до-
машни организации на здружен 
труд 

15г Редовен извоз по основ на отстапу-
вање изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 

15д Одстапување право на индустриска 
сопственост 

15ѓ Извоз nb основ на деловно-тех-
ничка соработка со странски лица 

15е Извоз за сопствени претпријатија 
основани во странство 

15ж Извоз за мешовити претпријатија 
основани во странство 

15з Редовен извоз по основ на работа 
на домашни организации на здру-
жениот труд 

Во глава VIII. Видови на увозот, по 
број 12 се додава реден број 12а, кој гласи: 

„12а Привремен увоз по основ на отста-
пување изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 45"; 

По редниот број 14 се додава нов реден број 14а, 
кој гласи: 

„14а Привремен увоз по основ на работа 
на домашни организации на здру-
жениот труд во странство 48; 

По редниот број^ 16 се додаваат осум нови редни 
броја, кои гласат: 

„16а Увоз по основ на долгорочна про-
изводствена кооперација со стран-
ски лица 56 

166 Увоз по основ на вложување сред-
ства на странски лица во домашни 
организации на здружениот труд 57 

56 

57 

и 

59 

60 

61 

62 

63 

64". 
редниот 
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1 2 3 
16в Редовен увоз по основ на отстапу-

вање изградба на инвестиционен 
објект на странски изведувач 58 

16г Прибавување право на индустрис-
ка сопственост 59 

16д Увоз по основ на деловно-техничка ' 
соработка со странски лица 60 

16ѓ Увоз од сопствени претпријатија 
основани во странство 61 

16е Увоз од мешовити претпријатија 
основани во странство 62 

16ж Редовен увоз по основ н& работа 
на домашни организации на здру-
жениот труд во странство 63", 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1976 

година. 

Бр. 7247/1 
31 мај 1976 година 

Белград 

Заменик-директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Димитар Алексиев«™, е. р. 

401. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EUROPEO" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „L'Europeo", број 18 од 
30 април 1976 година, што излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/258 
2 јуни 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

402. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „IL MONDO* 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „П Mo-ndo", број 19 од 

6 мај 1976 година, што излегува на италијански ја-
зик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-12/261 
4 јуни 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

403. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО ,,DER SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на списанието „Der Spiegel", број 20/21 
од 17 мај 1976 година, што излегува на германски 
јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/438 
4 јуни 1976 година 

Белград 

Заменик-сој узен 
секретар за 

внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

404. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за На-

родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републики-
те и на народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ 
ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ ШТО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА 
ГИ КРЕДИТИРААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОП-

ЛАВИТЕ ВО ЈУНИ 1976 ГОДИНА 

1. Се продолжуваат роковите за враќање на кре-
дитите од примарната емисија дадени на деловните 
банки што тие не можат да ги наплатат од органи-
зациите на здружен труд што на териториите на 
определени општини во СР Србија претрпеле штета 
од поплавите во јуни 1976 година, и тоа: 

1) до 30 јуни 1977 година — роковите за враќа-
ње на кредитите за производство* и залихи на опре-
делени земјоделски производи што втасуваат во пе-
риодот од 5 јуни 1976 година до 30 јуни 1977 година; 

2) до 31 декември 1976 година — роковите за 
враќање на сите други кредити од примарната еми-
сија што втасуваат во периодот од 5 јуни до 31 де-
кември 1976 година. - ' ' 
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2. Продолжувањето на роковите за враќање на 
кредитите од точка 1 на оваа одлука ќе го врши 
надлежната народна банка, и тоа само на оние де-
ловни банки што до роковите од таа точка ќе ја од-
ложат наплатата на соодветните кредити дадени на 
организациите на здружен труд од средствата на 
.примарната емисија и од средствата на својот кре-
дитен потенцијал — врз основа на потврда од над-
лежниот орган за тоа дека организацијата на здру-
жен труд претрпела штета од поплави. 

3. Деловните банки што на организациите на 
здружен труд на територијата на СР Србија што од 
поплавите во јуни 1976 година претрпеле штета во 
обртни средства им даваат кредити за санирање на 
таа штета и за продолжување на нормалното рабо-
тење можат до 31 декември 1976 година да користат 
кредит за ликвидност и над 10 работни денови во 
месецот, под услов користениот износ на тој кредит 
да не го преминува вкупниот износ на кредитите 
дадени на организациите на здружен труд за сани-
рање на штетата во обртни средства. 

4. Општините од точка 1 на оваа одлука 
ги утврдува надлежниот орган на СР Србија однос-
но надлежниот орган на САП Косово. 

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

О. бр. 44 
11 јуни 1976 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, с. р. 

405. 
Брз основа на член 18 и член- 62 точка 14 од За-

конот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 
и 36/75), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА ГИ КРЕДИТИ-
РААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВИТЕ ВО 

ЈУНИ 1976 ГОДИНА 

1. Деловните банки што на организациите на 
здружен труд на територијата на СР Србија што од 
поплавите во јуни 1976 година претрпеле штета во 
обртни средства, им даваат кредити за санирање на 
таа штета и за продолжување на нормалното рабо-
тење, не се должни да поднесуваат пресметка на 
задолжителната резерва според книговодствената 
состојба на средствата во периодот мај-декември 
1976 година, ако според тие пресметки износот на 
задолжителната резерва би бил поголем од износов 
пресметан и издвоен на посебната сметка кај Народ-
ната банка на Југославија според книговодствената 
состојба на 30 април 1976 година. 

Како деловна банка, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се смета деловната банка, односно деловната 
единица на банка што има седиште на територијата 
на општината во СР Србија што е погодена од поп-
лавите во јуни 1976 година. 

Ако деловната банка од став 1 на оваа точка 
задолжителната резерва ја пресметува и издвојува 
единствено за банката како целина, одредбата на 
став 1 од оваа точка се однесува на делот на прес-
метката на задолжителната резерва што ги опфаќа 
средствата на деловните единици од став 2 на оваа 
точка. 

2. Деловните банки од точка 1 на оваа одлука 
кај кои се депонирани средствата на име помош за 
отстранување на последиците од поплавите, нема на 
тие сродства да ја пресметуваат задолжителната ре-
зерва. 

3. Деловните банки на кои се однесуваат одред-
бите на точ. 1 и 2 од оваа одлука, се должни во ро-
ковите пропишани за поднесување на пресметката 
на задолжителната резерва, да поднесат до надлеж-
ната народна банка и до Народната банка на Југо-
славија извештај за обемот на дадените кредити од 
точка 1 став 1 на оваа одлука. 

Одредбата на точка 1 став 1 од оваа одлука нема 
да се применува на банката што не ќе го поднесе 
извештајот од став 1 на оваа точка. 

4. Општините од точка 1 став 2 на оваа одлука 
ги утврдува надлежниот орган на СР Србија, однос-
но надлежниот орган на САП Косово. 

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

О. бр. 45 
11 јуни 1976 година 

Белград 

Го заменува Претседателот 
на Советот на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, е. р. 

406. 
Врз основа на чл. 26 и 62 точка 10 од Законот 

за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72, и 
36/75), член 24, член 25 став 3 и чл. 26 и 47 од За-
конот за хартиите од вредност („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/71), во врска со точка 3 од основите 
ва заедничката кредитно-монетарна политика во 
1976 година („Службен лист на СфРЈ". бр. 10/76), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народната банка на Југославија ќе издава 
свои благајнички записи почнувајќи од 10 јули 1976 
година, и тоа до вкупниот износ од 1.500,000.000 ди-
нари. 

2. Благајничките записи од точка 1 на оваа од-
лука можат да ги запишуваат деловните банки и 
другите финансиски организации. 

Запишувањето на благајничките записи делов-
ните банки и другите финансиски организации го 
вршат кај народните банки на републиките и кај 
народните банки на автономните покраини. 

3. Благајничките записи се издаваат со рок на 
втасаност од 6 месеци и со камата по стапка од 6% 
годишно. Каматата се смет? од денот на запишу-
вањето на благајничките записи и се исплатува за 
роковите на втасаноста на благајничките записи. 
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4. Благајничките записи се издаваат во апоени 
ОД 100.000, 200.000, 500.000. 1,000,000 и 10,000.000 ди-
нари. 

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

О. бр. 47 
17 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател, 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

407. 

Врз основа на чл. 16, 20 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на -СФРЈ", бр. 23/72 и 
36/75) и член 86 став 3 од Законот за банките и за 
кредитното и банкарското работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), Советот на 
гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНБНИБ НА ОДЛУКАТА ЗА СТРУКТУ-
РАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА 

1. Во Одлуката за структурата на пласманите 
на деловните банки според роковите на втасаноста 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 11/76) во точка 1 на 
крајот се додаваат зборовите: „и за есконт на ме-
ници, со рок до 90 дена" 

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

О. бр. 48 
Д7 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р. 

408. 

Врз основа на чл. 16, 18 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 
36/75), Советот на гувернерите донесува 

- О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ 
БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
Деловните банки кај Народната банка на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/72, 12/74, 28/74, 

57/74, 58/74, 62/74, 63/74, 4/75, 9/75, 31/75 35/75 и 25/76) 
во точка 1 став 2 се брише. 

Досегашниот став 3, кој станува став 2 се менува 
и гласи: 

„Како деловна банка, во смисла на оваа одлука, се 
смета и деловната единица на банка што, сообразно 
со мерките за спроведување на кредитно-монетар-
ната политика за тековната година ги исполЕЈува 
условите самостојно, од свое име и за своја сметка, 
во смисла на член 25 од Законот за банките и за 
кредитното и банкарското работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 59/73), да воспо-
ставува односи со Народната банка на Југославија, 
со народните банки на републиките и со народните 
банки на автономните покраини и со други, банки.". 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4. 
>2. Во точка 2 одредбата под 5 се менува и гласи: 
„5) на средствата на резервите на организациите 

на здружен труд формирани во смисла на Законот 
за средствата на резервите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/72, 71/72, 40/73, 9/76 и 18/76);". 

Во одредбата под 7, на крајот точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 8, која гласи: 

„8) на наменските средства на депозитот по ви-
дување што се примени на име помош на пострада-
ш е од елементарни непогоди.". 

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

О. бр. 49 
17 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател, 
на Советот на гувернерите, 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановић е. р, 

409. 

Организациите на здружен труд што учествуваат 
во извозот на производи од трикотажа и позаман-
терија и чорапи во СССР, на пленарниот состанок, 
одржан на 17 јуни 1975 година, склучија и потпишаа 
Општествен договор за начинот и условите за врше-
ње извоз на производи од трикотажа и позаманте-
рија и чорапи во СССР, што во извод гласи: 

„Врз основа на член 54 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со 
член И став 2 од Уредбата за постапката за склу-
чување и објавување на општествени договори за 
начинот и условите за вршење на надворешнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/73), 
организациите на здружен труд што учествуваат во 
извозот на производи од трикотажа и позамартерија 
и чорапи во СССР, склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИЗВОЗ 
НА ПРОИЗВОДИ ОД ТРИКОТАЖА И ПОЗАМАН-

ТЕРИЈА И ЧОРАПИ ВО СССР 

I. Уводни одредби 

Член 1 
Со овој општествен договор се регулираат на-

чинот и условите за вршење извоз на производи од 
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трикотажа и позамантерија и чорапи во рамките 
на редовните и дополнителните стоковни листи и 
другите аранжмани на пазарот на СССР, односно 
организираното и единственото настапување на ор-
ганизациите на здружен труд што учествуваат во 
тој извоз. 

Како производи од трикотажа и позамантерија 
и чорапи, во смисла на овој општествен договор, се 
подразбираат сите оние производи што се опфатени 
со следните тарифни броеви на Царинската тарифа, 
и тоа: 
58.05 — Лентести изработки и тесни ткаенини (бол-

дук) изработени само од основа чии нишки 
се меѓусебно залепени, освен стоките од тар. 
број 58.06; 

68.06 — Етикети, значки и слични предмети, ткае-
ни но невезени, во парче, ленти или се-
чени во определени форми или големини; 

59.05 — Мрежи и мрежеста изработки од канап, 
јажиња или од ортоми и рибарски мрежи 
изработени од предиво, од канап, од јажи-
ња или од ортоми; 

60.01 — Плетени или хеклувани метражни стоки, 
нееластични и некаучукувани; 

60.02 — Нараквици од сите видови плетени или 
хеклувани, нееластични и некаучукувани; 

60.03 — Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за 
глуждеви, доколеници и ел., плетени или 
хеклувани, нееластични и некаучукувани; 

60.04 — Долна рубелина и облека, плетена или хек-
лувана, нееластична и некаучукувана; 

60.05 — Горна облека и други предмети, плетени 
или хеклувани, нееластични и некаучу-
кувани; 

60.06 — Плетени или хеклувани метражни стоки и 
предмети од нив, еластични или каучуку-
вани (вклучувајќи ги и еластичните коле-
ници и еластичните чорапи). 

II. Организација на извозот 

Член 2 
Организациите на здружен труд што учеству-

ваат во извозот на производи од трикотажа и поза-
мантерија и чорапи, со овој општествен договор се 
согласија пласманот на своите производи на паза-
рот на СССР да го вршат организирано и единствено. 

Организациите на здружен труд, учеснички на 
овој општествен договор, заеднички или преку ор-
ганите определени со овој општествен договор, ги 
утврдуваат основните правци на извозната политика, 
програмите за обработка на пазарот, програмите за 
подготвување на настапувањето на пазарот и понуди-
те на колекции, цените, условите на продажбата, 
како и другите услови за вршење извоз на пазарот 
на СССР. 

Организациите на здружен труд, учеснички на 
овој општествен договор, преку органите определени 
со овој општествен договор одлучуваат за прифаќа-
њето и потпишувањето на договорите за извозот на 
производи од трикотажа.и позамантерија и чорапи 
во рамките на редовните и дополнителните стоковни 
листи и другите аранжмани со кои се склучува из-
воз на тие производи на пазарот на СССР. 

Член 3 
Врз основа на принципот слободен избор на 

извозникот, учесниците На овој општествен договор 
се согласија дека работите на извоз на производи 
од трикотажа и позамантериј^ и чорапи во СССР 
ќе ги вршат преку една или повеќе организации на 
здружен труд, регистрирани за надворешнотрговски 
промет, што ќе ги изберат, однбсно овластат. 

Ако за работите на извоз на пазарот на СССР 
бидат избрани, односно овластени повеќе извозни 
организации, носител на извозните работи — пре-
говарач е онаа извозна организација што добила 
најголем број гласови на учесниците на овој оп-
штествен договор, сметајќи според нивното учество 
во извозот во СССР остварен во претходната година. 

Носителот на извозните работи — преговарач е 
должен да обезбеди единствено настапување што 
се состои во обработка на пазарот, подготвување и 
понуди на колекции и организирање и водење на 
преговори. 

Член 6 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија извозот во СССР да може да им се довери 
на организациите на здружен труд: 

— што се регистрирани за вршење на надвореш-
нотрговски промет на производи од трикотажа и 
позамантерија и чорапи; 

— што ќе поднесат докази за постигнатите ус-
песи во извозот на производи од трикотажа и по-
замантерија и чорапи на странски пазари; 

— што во својата понуда ќе ја поднесат струк-
турата на трошоците на извозот; 

— што ќе дадат писмена изјава дека во целост 
ги прифаќаат одредбите на овој општествен договор 
и на општите акти донесени врз основа на него. 

Член 8 
Работите на извоз на производи од трикотажа 

и позамантерија и чорапи во аранжмани надвор од 
редовната стоковна листа можат да се склучуваат 
само по претходна согласност на Извозната комиси-
ја (член 11 став 1 точка 2) преку носителот на рабо-
тата со тоа што да не можат да се договараат услови 
понеповолни од оние што се договорени во рамките 
на редовната стоковна листа. 

Извозот во рамките на аранжманите од став 1 
на овој член можат да го вршат само организациите 
на здружен труд регистрирани за надворешнотргов-
ски промет и избрани во смисла на член 3 став 1 
од овој општествен договор. 

III. Органи за спроведување на Општествениот до-
говор 

Член 10 
Највисок орган за спроведување на овој оп-

штествен договор е Пленумот на учесниците на 
Договорот. 

Пленумот на учесниците на Договорот ја утврду-
ва извозната политика, ги дава основните насоки за 
работата и однесувањето нд пазарот на СССР, во 
согласност со одредбите на овој општествен договор 
и на општите акти донесени врз основа на него. 

Член 11 
Органи на Пленум от иа учесниците на Договорот 

за спроведување на овој општествен договор и за 
контрола на неговото извршување се: 

1) Одборот на групацијата; 
2) Извозната комисија. 
Извозната комисија од став 1 на овој член се 

избира при склучувањето на овој општествен до-
говор. 

IV. Други одредби 

Член 14 
Противни им се на духот и смислата на овој 

општествен договор секое дејствие и постапка со 
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кои југословенските производи од трикотажа и по-
зама нтери ја и чорапи се нудат на пазарот на СССР 
надвор од единствена југословенска колекција од 
организација што не е избрана за вршење на тие 
работи во смисла на член 3 од овој општествен 
договор. 

Член 15 
Овој општествен договор е склучен на неопре-

делено време. 
Претставници на учесниците на овој општествен 

договор: „Триколор" — Нови Сад, „Трикопред" — 
— Инѓија, „Слован" — Кисач, „Фрушка Гора" — 
— Шид, „Злата" — Вршац, „Зита" — Зрењанин, 
„Трикотажа" — Кикинда, „Зефир" — Сомбор, „Ву-
ноплет" — Бачка Паланка, „Весна" — Сомбор, 
„Бачкапродукт" — Суботица, „Апатекс" — Апатин, 
„Напредак" — Врбас, „Херцеговка" — Чапљина, 
„Врело" — Чајниче, „Вутекс" — Оџак, „Младост" — 
— Босански Шамац, „Сана" — Босански Нови, „Цр-
вена Ѕвезда" — Скопје, „Илинденка" — Крушево, 
„Стружанка" — Струга, „Тетекс" — Тетово, „Битола-
текс" — Битола, „Текстилни комбинат" — Гњилане, 
„Тара" — Плевља, „Дурмитора" — Шавник, 
„ТИК" — Титоград, „Белтинка" — Белтинци, „Алми-
ра" — Радовлица, „Индип" — Лендава, „Трикон" — 
— Кочев је, „Ратица" — Љубљана, „Бети" — Метли-
ка, „Експортекст" — Лебане, „Олга Милошевић — 
— Смедеревска Паланка, „Душан Дугалиќ" — Бато-
чина, „Брусјанка" — Брус, „Слобода" — Нова Варош, 
„Рашка" — Нови Пазар, „Омладинка" — Ниш, 
„1 Мај" — Пирот, „Врањанка" — Врање, ^Јаблани-
ца" — Лебане, „Вучјанка" — Вучје, „Србијанка" — 
— Лесковац, „ИТП" — Грделица, „Власника" — 
— Власотинце, „Маја" — Сврлиг, „Напредак" — 
— Кладово, „Вукица Митровиќ" — Апатин, „Интер-
плет" — Брчко, „Тимочана" — Заечар, „Блачан-
ка" — Блаце, „КТБ" — Белград, „Итекс" — Илок, 
„Умберт Горјан" — Новиград, „КТИ" — Крапина, 
„Мара" — Осиек, „Винтекс" — Винковци, „Браќа 
Ракиќ" — Вргорац, „Посавина" — Таково, „МТЧ" — 
— Чаковец, „Истра" — Земун, „Весна" — Сј еница, 
„Плантекс" — Пландиште, „Принтекс" — Призрен, 
„Киро Фетак" — Куманово, „Шик" — Сараево, „На-
да Димиќ" — Загреб, „Трио" — Обровац, „Поуње" — 
— Костајница, „Трико" — Босанска Градишка, „Ан-
гора" — Љубљана, „Слога" — Зрењанин, „8 Март" — 
— Суботица, „Пионирка" — Имотски, „Сежана" — 
— Сежана и „Марина" — Бачка Паланка." 

Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, со актот бр. 1719/3/76 
од 3 март 1976 година и Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, со актот бр. 17-69501/1 од 2 
декември 1975 година. 

Овој општествен договор влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

410. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОЛ-
СКИ, АВТОМАТСКИ И ДРУГИ ВАГИ И ЗА НИВНИ 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 3 јуни 1975 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за колски, автоматски и други ваги и 
за нивни резервни делови, со тоа што производител-
ските организации на здружен труд да можат да ги 
зголемат своите затечени продажни цени, за вагите 
опфатени со ценовниците што се составен дел на 
Спогодбата и за нивните резервни делови, при пос-
тојните услови на продажбата, до 17%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе га 
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. 3826 од 2 јуни 1976 
година. 

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

Претставници на производителите: „Либела" — 
Цел је, ТТМ — Загреб и „Вагар" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 36 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

411. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КА-
Ш ИР АНА АЛУ-ФОЛИЈА ЗА ТУТУНСКАТА ИН-

ДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 февруари 1976 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за каширана алу-фолија за тутун-
ската индустрија, со тоа што производител ските ор-
ганизации на здружен труд да можат да ги променат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, така што највисоката продажна 
цена за каширана алу-фолиЈа за тутунската индус-
трија изработена Од сурова алу-фолија, бела, мазна, 
дебелина 0,009 mm и од 40 грамска пелир хартија или 
тиволи, лепени со каширање,~да изнесува 34,50 ди-
нари за еден килограм. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го 
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 779 од 9 јуни 1976 
година. 

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

Претставници на производителите: „30. јули" — 
Куманово, „Карбон" — Загреб, Комбинат алуми-
нијума — Титоград, „Полиетиленка" — Бихаќ, 
„Типопластика" — Горни Милановац, „Графо-
пак" — Земун, „Импол" — Словенска Бистрица. 
„Центрофан" — Лозница и „Бакротисак" — Га-
решница. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Фаб-
рика дувана — Ниш, Дуванска индустрија — 
Врање, Дувански комбинат — Нови Сад, „Борис 
Кидрич" — Гњилане, Тутунски комбинат — 
Прилеп, Тутунски комбинат — Куманово, „Бла-
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14)ј Деспотовски-Шоваљ" — Скопје, Фабрика 
дувана — Сараево, Творница духана — Загреб, 
Дувански комбинат — Титоград, Творница ду-
хана — Ровињ и Тобачна товарна — Љубљана. 

412« 

Врз Основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

ВИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 10 март 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за делови за велосипеди, со тоа што 
Производителската организација на здружен труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, до 18%, а според Ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата. 

Цените од став 1 на оваа точка важат како цени 
па „продажба на мало, без данок на промет". 

Во цените е вклучен рабатот од 5°/о за покритие 
Па трошоците во прометот на големо, како и рабатот 
од 18% за покритие на трошоците во прометот на 
мало, вклучувајќи ја и амбалажата, при другите ус-
лови на продажбата наведени во Спогодбата. 

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. 1804 од 9 јуни 1976 
година. 

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

Претставник на производителот: „Номега" — 
Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

413. 

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

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

КОЛКА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 17 декември 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за троколки, со тоа што производи-
те лека та организација на здружен труд да може да 
ги зголеми своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, така што најви-
соките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/парче 
1) моторна триколка 250 — 11 10.525 
2) моторна триколка 250 — 12 11.063 
3) моторна триколка 2Ѕ0 — 13 13.925 
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. 492 од 14 јуни 1976 
година. 

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

Претставник на производителот: „Техника" — 
Бјеловар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 
купувачи-потрошувачи потписници на спогод-
бата. 

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 СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧАД И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЧАД 

I 

Се отповикува 
Љубо Дрндиќ од должноста извонреден и опол-

номопгген амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Чад. 

II 

Се назначува 
Исмет Реџиќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Демократска Република Судан, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Чад, со седиште во Картум. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 13 
4 јуни 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 токчка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и-член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучава да се одликуваат: 

Од В о е н а т а п о ш т а 8115-3 е м у н 

— за особени успеси во работата од посебно 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

полковник на авијација Жуковец Терзије Јоже; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковник на авијација Јовић Драгољуба 
Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
воздухопловнотехнички потполковник Јеврић 

Светислава Војислав 
воздухопловнотехнички заставник Мацура Сте-

вана Тодор 
заставник 1 класа на административна служба 

Стевановић Јована Михаило 
заставник I класа за врска Стијеповић Богдана 

Лазар 
воздухопловнотехнички заставник I класа Вој-

тулек Ловре Фрањо 
заставник I класа за врска Зорић Голуба Драго 
пешадиски заставник Глишић Велисава Алек-

сандар 
инженериски заставник Гомбец Ивана Јоже 
воздухопловнотехнички заставник Клисурић 

Шпире Јован 
воздухопловнотехнички заставник Шипка Пере 

Васо 
воздухопловнотехнички заставник Томић Ни-

коле Душан 
воздухопловнотехнички заставник Винкешевић 

Петра Иван 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Цикатић Николе Мирко 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Ол>ача Лазе, Бошко 
воен службеник III класа на административна 

служба Крејаковић Светозара Драган 
воен службеник IV класа на административна 

служба Серафимовић Живка Драгица 
воен службеник IV класа на административна 

служба Зорић Петра Ђуро 
воен службеник VIII класа на административна 

служба Илић Радована Олга; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање 
исклучително добри успеси во своите едииници и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковник на авијација Четић Беће Хасан 
полковник на авијација Микуландра Јозе Драго 
полковник на авијација Пешић Јосипа Јосип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник на авијација Илић Николе Љубиша 
полковник на авијација Лончар Ђуре Здравко 
полковник на авијација Маравић Илије Никола 
полковник на авијација Марковић Јеленка Та-

дија 
полковник на авијација Приможић Јанеза Стане 
воздухопловнотехнички полковник Савић Мла* 

дена Ђорђе 
полковник на авијација Тус Јурија Антон 
полковник на сообраќајна служба Витасовић 

Живана Никола 
полковник на авијација Вучковић Милана Гајо 
полковник на авијација Вулић Душана Предраг 
воздухопловнотехнички потполковник Ачић 

Јанка Крсто 
потполковник на авијација Антонијева Стра-

с н а Илија 
потполковник на авијација Бунчић Глигорија 

Милан 
потполковник на авијација Црнојевић Блажа 

Божидар 
воздухопловнотехнички потполковник Димитри-

јевић Драгољуба Ђорђе 
капетан на фрегата Драшковић Пере Војислав 
воздухопловнотехнички потполковник Дубрав-

чић Мате Иван 
потполковник на авијација Глеђа Раде Милан 
потполковник на градежна служба Христовски 

Трајка Александар 
потполковник на авијација Јовановић Илије 

Хранислав 
потполковник на авијација Јовић Матије Јован 
потполковник на финансиска служба Јуртела 

Мартина Мирослав 
потполковник на авијација Костовски Јована 

Стеван 
потполковник на авијација Леви Арналда Алдо 
технички потполковник Маленовић Петра Ми-

љенко 
потполковник на авијација Марковић Војислава 

Станко 
артилериски потполковник Мартиновић Влади-

мира Бранислав 
потполковник на финансиска служба Матковић 

Томе Никола 
потполковник на авијација ̂ Миклоучић Степана 

Иван 
потполковник на авијација Миљанић Јована 

Љубомир 
потполковник на авијација Пајнић Антуна 

Иран 
потполковник на авијација Петавер Ивана 

Славко 
воздухопловнотехнички потполковник Петро-

в^ћ-Пољак Крешимира Жељко 
потполковник на авијација Пољак Мате Томи-

слав 
санитетски потполковник Попадић Милисава 

Завиша 
воздухопловнотехнички потполковник Попесков 

Пере Мита 
потполковник на* авијација Поповић Момчила 

Милосав 
воздухопловнотехнички потполковник Пушка-

шевић Бранка Павле 
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потполковник на авијација Регоје Раде Обрен 
воздухопловнотехнички потполковник Ристић 

Николе Драгољуб 
потполковник на авијација Станић Радомира 

Душан 
воздух опловнотехнички потполковник Станко-

вић Светислава Борислав 
потполковник на авијација Стојковић Милути-

на Петар 
воздухопловнотехнички потполковник Субашић 

Стевана Васо 
потполковник за врска Шаин Душана Душан 
иктендантски потполковник Шипчић Ба ја Ви-

доје 
потполковник на авијација Шпиранец Ивана 

Божидар 
потполковник на авијација Шпољарић Винка 

Мирко 
потполковник на авијација Теовановић Милин-

ка Милић 
воздухопловнотехнички потполковник Весели-

новић Обрадива Момчило 
потполковник . на авијација Вољавец Фрање 

Вилко 
потполковник на авијација Вујић Славка 

Милан 
потполковник на авијација Живадинови^Буди-

мира Хранислав 
потполковник на авијација Живковић Ђурђа 

Сава 
мајор на авијација Бартолић Мате Звонимир 
мајор на авијација Беговић Петка Богдан 
Mafop на авијација Бирин Ивана Никола 
мајор на авијација Боричић Митра Радоје 
мајор на авијација Дабић Јанка Милан 
воздухопловнотехнички мајор Декић Душана 

Богдан 
мајор на авијација Дубина Фрање Драгутин 
воздухопловнотехнички мајор Ђорђевић Ради-

сава Сретен 
мајор на авијација Ловрић Ловре Јаков ( 
воздухопловнотехнички мајор Марасовић Ни-

коле Иван 
мајор на авијација Марковић Момчила Воји-

слав 
мајор на финансиска служба Милић Илије 

Симо 
артилериски мајор Мирјанић Драгољуба Дра-

гомир 
технички мајор Накић Васе Нацко 
мајор на авијација Николић Петра Богдан 
мајор на авијација Перић Николе Божо 
технички мајор Радић Станка Радослав 
инженериски мајор Ракитић Мате Иван 
мајор на авијација Ристић Радисава Милован 
мајор на авијација Секне Јанеза Франц 
мајор на авијација Славујевић Светислава Вла-

дислав 
артилериски мајор Софранић Тоше Слободан 
воздухопловнотехнички мајор Спасојевић Јаго-

ша Драгомир 
мајор на авијација Стевановић Јована Бранко 
мајор на авијација Ступар Симе Ђуро 
инженериски матор Суић Антона Андрија 
Mai ор на авшација Шамо Јосипа Иван 
мајор на авијација Шипош Милана Лазар 
интендантски Maiop Шишак Стјепана Јоже 
матор на аЕијацша Шкорић Павла Небојша 
Maiop на авијација Шута ло Јозе Антон 
мајор на авијација Теофановић Милана Тадија 
мајор на авијација Винковић Алберта Алберт 
капетан I класа на сообраќајна служба Ивко-

вић Стевана Матија 
капетан I класа на авијација Јакшевац Катице 

Марјан 
артилериски капетан I класа Јовановић Драго-

љуба Момчило 

капетан I класа на сообраќајна служба Карпу-
зов Стој мана Александар 

капетан I класа на авијација Матијевић Дра-
гутина Светозар 

инженериски капетан I класа Николовски Сан-
де Мирко 

технички капетан I класа Смиљанић Миће 
Душан 

воздухопловнотехнички капетан I класа Стан-
ковић Спасоја Првослав 

капетан I класа на авијација Шегвић Луке 
Дарко 

воздухопловнотехнички капетан I класа Турн-
шек Антона Антон; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник на авијација Старчевић Радована 
Милојко 

технички мајор Цвијовић Милана Никола 
технички мајор Ивановић Нике Богдан 
санитетски мајор Колдан Небојше Веселин 
артилериски мајор Павковић Славка Ђурица 
технички мајор Родић Миле Светозар 
воздухопловнотехнички мајор дипломиран ин-

женер Станић Саве Петар 
воздухопловнотехнички капетан I класа Богда-

новић Миодрага Душан 
капетан I класа на авијација Чефарин Антона 

Иван 
технички капетан I класа Ћирковић Теше Лазар 

> капетан I класа на авијација Драгун Фрање 
Стипо 

артилериски капетан I класа Јаковљевић Петра 
Андрија 

капетан I класа на авијација Ковачевић Цвије 
Вукашин 

капетан I класа на правна служба Ковинић Љу-
бивоја Милорад 

технички капетан I класа Латковић Луке Ве-
лимир 

артилериски капетан I класа Марјановић Бори-
воја Ратко 

капетан I класа на авијација Миладиновић До-
бривоја Јеврем 

воздухопловнотехнички капетан I класа Мило-
вановић Живојина Владета 

воздухопловнотехнички капетан I класа Милу-
шев Ристе Борис 

воздухопловнотехнички капетан I класа Петко-
вић Вукашина Петар 

воздухопловнотехнички капетан Т класа Прпић 
Луке Крешимир 

возлухопловнотехнички капетан I класе Рожан-
ковић Николе Владимир 

капетан Т класа за врска Самарџић Шпипе 
Момчило 

воозлухопловнотехнички капетан I класа Се-
кулић Симеона Саво 

Капетан I класа на авијација Ш у т и ћ Милосава 
Новица 

воздухопловнотехнички капетан I класа Тасић 
Драгића Складни 

капетан I класа на градежна служба Т р е н е в -
ски Ефтима Ристо 

артилериски капетан Биједић Петтза Дтзагоммп 
капетан на авијацила Белош Жичана Миодраг 
технички капетан Бојић Ђолћа Томислав 
санитетски капетан Божиновић Милентија 

Зор ает _ 
воздухопловнотехнички капетан Бучић Бор те-

сара Ра пита 
санитетски капетан Цветковић Радисава Љу-

биша 
капетан на авијација Чепуло Jvpe Ант% 
капетан на авијација Драшкић Ранка Сретко 
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канета*: иа авијација Габри јелчић Ангел це 
Славко 

капетан на авијација Гаћеша Милоша Бори-
слав 

капетан на авијација Гаћеша Мила Драго 
интеидантски капетан Глигорић Симе Славко 
воздухопловнотехнички капетан Хомоља Ерееа 

Ерне 
технички капетан Јеремић Селимира Миодраг 
артилериски капетан Јовановић Вукадина Миле 
артилериски капетан Јовановић Синадина Ра-

доје 
капетан на авијација Клешник Мирка Мирко 
капетан на авијација Костић Тодора Милан 
капетан за врска Котевски Трајана Бранко 
воздухопловнотехнички капетан Курић Есада 

Џевад 
капетан на авијација Лакићевић Јанка Милан 
капетан на авијација Љубичић Богдана Никола 
капетан на авијација Маричић Илије Илија 
воздухопловнотехнички капетан Мартић Жарка 

Светозар 
капетан на авијација Михаиловић Милисава 

Часлав 
капетан на авијација Михајловић Миодрага 

Братислав 
капетан на авијација Миладиновић Добривоја 

Драган 
артилериски капетан Миланковић Раде Ђуро 
воздухопл©Биотехнички капетан Милић Драге 

Гојко 
капетан на авијација Милосављевић Ђорђа 

Миодраг 
воздухопловнагехнички капетан Милутиновић 

Обрена Милован 
артилериски капетан Минић Лазара Слободан 
санитетски капетан Митић Чедомира Никола 
воздухопловнотехнички капетан Николић Ми-

лослава Драган 
технички" капетан Николић Витомира Драгослав 
капетан на авијација Павловић Јордана Зоран 
воздухопловнотехнички капетан Пилиповић Ду-

шана Бранко 
капетан на авијација Пирц Карла Боривоје 
санитетски капетан Радовић Вукосава Новица 
капетан на авијација Радовић Радисава Веселин 
капетан на сообраќајна служба Раногајец Стан-

а а Јанко 
технички капетан Рудолф Франца Срећко 
технички капетан Сарић Војина Томислав 
санитетски капетан Стаменовић Ристе Златан 
капетан на авијација Старчевић Славка Вла-

димир 
технички капетан Стеванчевић Јована Стеван 
воздухопловнотехнички капетан Стојановић 

Никодија Божидар 
капетан на авијација Стошић Божидара Пред-

раг 
воздухопловнотехнички капетан Стругар Блаже 

Јовица 
воздухопловнотехнички капетан Шестан Мате 

Јосип 
капетан на авијација Шиљак Петра Владимир 
капетан на вијација Тербовац Јоже Алојз 
артилериски капетан Тодоровић Драгише Ми-

лован 
капетан на авијација Видовић Милана Веселин 
капетан на авијација Војвода Емила Бојан 
капетан на авијација Воловшек Мартина Мар-

тин 
капетан на авијација Вулић Марка Мато 
капетан на авијација Златковић Рајка Јордан 
поручник на авијација Антонић Николе Ра-

дован 
воздухопловнотехнички поручник Баричевић 

Недељка Серђо 
поручник на авијација Башић Лазара Драган 
поручник на авијација Бивиц Ивана Боривој 

поручник на авијација Богдановић Здравка 
Драгомир 

артилериски поручник Букарица Стевана Душан 
воздухопловнотехнички поручник Чехаић Мех-

медалије Мустафа 
поручник на авијација Драговић Анте Драган 
интенданта«! поручник Дробац Милана Ми-

лорад 
артилериски поручник Ђорђевић Миливоја 

Александар 
поручник на авијација Ђорђић Боривоја Иван 
воздухопловнотехнички поручник Гајић Које 

Вељко 
воздухопловнотехнички поручник Гордић Радо-

слава Милош 
поручник на финансиска служба Грозница Лазе 

Лука 
поручник на авијација Хинић Будимира Ђорђе 
поручник на АБХ одбрана Хоти Ђељадина 

Шаћир 
артилериски поручник Ивковић Добросава Ро-

дољуб 
воздухопловнотехнички поручник Јагодић 

Здравка Маринко 
поручник на финансиска служба Јелисавац 

Косте Здравко 
поручник за врска Кљајић Милоша Бранислав 
интекдантски поручник Костадиновић Животе 

Топлица 
пешадиски поручник Костовски Владе Милорад 
в оз ду хоп л ©Биотехнички поручник Крстић Ми-

лоша Бранимир 
воздухопловнотехнички 'поручник Манце Анто-

на Владо 
поручник на авијација Марјановић Николе 

Драган 
воздухопдовнотехнички поручник Мартић Даќе 

Мирко 
лручник на авијацију Мартиновић Штефице 

Мирко 
поручник за врска Матичић Алојза Алојз 
артилериски поручник Митић Драгутина Илија 
поручник на авијација Матуловић Марина, 

Милан 
воздухопловнотехнички поручник Мирчетић 

Бранка Милан 
поручник на авијација Мраз Милана Љубомир 
поручник на авијација Мустакинов Николе 

Миле 
воздух оил овнотехнички поручник Николић Ж и -

вана Лазар 
технички поручник Николић Смиље Видоје 
поручник на авијација Нинковић Ђурђа Ж и -

вомир 
поручник на авијација Овчаричек Андрије 

Славко 
технички поручник Павков Стевана Драголуб 
поручник на сообраќајна служба Пејовић Ба ј е 

Велибор 
поручник на авијација Перак Ђуре Владимир 
поручник на авијација Перић Гојка Милосав 
воздух еп ловнотехничќи поручник Петровић 

Љубише Мирољуб 
поручник на финансиска служба Петровић Ве-

либора Предраг 
технички поручник Предојевић Драгоја Марко 
поручник на сообраќајна служба Продановић 

Лазе Стојан 
поручник на сообраќајна служба Радојковић 

Бранислава Љубослав 
артилериски поручник Ранковић Богољуба Ми-

рослав 
поручник на авијација Саламуновић Јерка 

Зоран 
интсидантски поручник Симић Милојка Момир 
поручник на авијација Скадра* Хајрудин 

Махмут 
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технички поручник Станковић Живка Жи-
вомир 

воздухопловнотехнички поручник Суботић Ми-
ладина Слободан 

воздухопловнотехнички поручник Шипка Ду-
шана Бошко 

инженериски поручник Тимић Данчета Љубомир 
воздухопловнотехнички поручник Трнинић 

Марка Рајко 
воздухопловнотехнички поручник Тршовец 

Франца Бранко 
поручник на авијација Уљаревић Трипе Ма-

ринко 
поручник на авијација Урбан Надора Андрија 
интендантски поручник Вушовић Душана Ста-

нимир 
воздух оп ловнотехнички поручник Зец Мате 

Бранко 
поручник на авијација Жбона Јожефа Зденко 
воздухопловнотехнички потпоручник Ћебо Му-

шана Вахид 
воздухопловнотехнички потпоручник Кнежевић 

Недељка Богдан 
артилериски потпоручник Рађеновић Милана 

Јово 
потпоручник на авијација Стајшић Стевана Љу-

бомир 
артилериски потпоручник Стојановић Марка 

Милан 
потпоручник на авијација Шнепергер Андрије 

Жељко 
воздухопловнотехнички потпоручник Вукобрат 

Јована Мирко 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ба-

шић Османа Зијад 
заставник I класа за врска Вукмировић Ко-

са адила Бранислав 
воздухопловнотонички заставник I класа Да-

цовић Д р а г и ш е Владимир 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ди-

митриј евић Петра Никола *> 
воздухопловнотехнички заставник I класа Га-

лић Павла Мате 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ги-

левски Гене Трајче 
воздухопловнотехнички заставник I класа Хрват 

Ислама Фетах 
воздухопловнотехнички заставник I класа Илић 

Обрада Светомир 
заставник I класа за врска Јелић Александра 

Станоје 
заставник I класа на авијација Марковић Сто-

јана Милан 
заставник I класа за врска Милојевић Милова-

на Миладин 
воздухопловнотехнички заставник I класа Поз-

ван Милана Душан 
интендантсКи заставник I класа Рибар Мила 

Ђуро 
Еоздухопловнотехнички заставник I класа Си-

моновић Станојка Милоје 
. интенданта«! заставник I класа Стојановски 

Николе Трајан 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ша-, 

ламун Ивана Стјепан 
воздухопловнотехнички заставник I класа Ву-

којевић Јована Славко 
заставник на административна служба Ајкунић 

Ибрахима Авдо 
воздухопловнотехнички заставник Ама новић' 

Тодора Милош 
воздухопловнотехнички заставник Амиџић Сто-

јана Јово 
заставник за врска Анђелић Илије Светозар 

воздухопловнотехггички заставник Арсић Ни-
коле Томислав 

воздухопл ©биотехнички заставник Ашанин Ми-
ливоја Велико 

воздухопловнотехнички заставник Аврамовеки 
Милана Секуле 

заставник на сообраќајна служба Балаш Ми-
хаља Фрањо 

воздух пилон нетехнички заставник Банковић 
Данила Радиша 

технички заставник Батаковић Боже Рајко 
заставник за врска Батић Лазара Слободан 
застапник за врска Бојовић Милоша Љубомир 
воздух оил ови отехнички заставник Будимир 

Милана Лутион 
воздух оил ок нетехнички заставник Цветковић 

Милисава Младен 
заставник на административна служба Чурин 

Павла Драган 
воздухопловиотехнички заставник Ћуић Душа-

на Илија 
воздухопловнотехнички заставник Ћупурдија 

Симе Јово 
воздухоплови ©технички заставник Далипагић 

Етхема Ефрахим 
воздухопловнотехнички заставник - Давидовић 

Радомира Благоје 
воздухоплови ©технички заставник Дервишевић 

Јупе Халид 
воздухопловнотехнички заставник.Димитријевић 

Милосава Војин 
заставник на административна служба Доневски 

Ђорђа Киро 
технички заставник Драгичевић Боре Бранко 
заставник за врска Драгичевић Светолика Жи-

ворад 
воздухопловнотехнички заставник Дугалић Ми-

љојка Станимир 
воздух оп ловнотехнички заставник Ђенић Љу-

бомира Драгомир 
воздухопловнотехнички заставник Ђокић Ма-

ринка Бранислав 
* воздух оп л ови отехнички заставник Ђорђевић 

Војислава Мирко 
заставник на административна служба Ђорђев-

ски Анђелка Антон 
воздухопловнотехнички заставник Ђуровић Фи-

липа Милан 
заставник за врска Елезовић Василија Душан 
заставник на административна служба Ељшан 

Муртеза Шаћир 
воздухопловнотехнички заставник Фератовић 

Реце Емин 
воздухопловнотехиички заставник Гаћеша Ду-

шана Бранко 
технички заставник Гаћеша Тодора Лука 
воздухопловнотехнички заставник Гашпар Мије 

Рикард 
воздухопловнотехнички заставник Глигоров 

Косте Ђуро 
заставник за врска Глишић Десимира Славомир 
воздухопловнотехнички заставник Голић Радо-

вана Бранко 
интендантски заставник Грбић Илије Милорад 
воздухопл овнотехнички заставник Грујичић 

Радомира Миомир 
воздухоплови ©технички заставник Грујичић 

Средоја Вукојица 
воздухоплови ©технички заставник Харамија 

Ивана Рудолф 
воздухопловнотехнички заставник Иконић Ми-

хајла Стеван 
заставник на административна служба Илић 

Милана Момчило 
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воздухопловнотехничкц заставник Ивановић 
Вукоја Милош 

технички заставник Јаћимовић Драгутина Ми-
лован 

воздухопловнотехнички заставник Јанковић 
Станка' Велибор 

воздухопловногехнички заставник Јараковић 
Живомира Миливоје 

заставник за врска Јеремић Бранка Александар 
воздухопловнотехнички заставник Јовановић 

Миленка Станиша 
технички заставник Јовичић Петра Радомир 
заставник на административна служба Карак« 

Лић Милисава Миливоје 
воздухопловнотехнкчки заставник Каришик 

Миле Мираш 
воздухопловнотехнички заставник Кљајић Си-

ме Ђуро 
воздухопловнотехнички заставник Кнежевић 

Милосава Стеван 
технички заставник Колић Николе Иван 
воздухопловнотехнички заставник Комленовић 

Пере Славко 
заставник за врска Конта Боже Дане 
заставник за врска Кос Милутина Миленко 
заставник на авијација Костадинов^ Радивоја 

Љубомир 
воздухопловнотехнички заставник Костић Спа-

соја Миленко 
технички заставник Костур Лазара Петар 
воздухопловнотехнички заставник Кошутић 

Стоје Бошко 
воздухопловнотехнички заставник Краљевић 

Васе Славко 
воздухопловнотехнички заставник Кричковић 

Беле Стипан * 
воздухопловнотехнички заставник Крмек Нико-

ле Јанко 
заставник за врска Крстић Љубомира Милорад 
воздухопловнотехнички заставник Кртинић 

Мана Милан 
воздух оп л овнотехнички заставник Куртеш Ни-

коле Јосип 
воздухопловнотехнички заставник Куртовић 

Илије Анте 
заставник на авијација Кузмић Славка Живадин 
воздухопловнотехнички заставник Лучић Ђоке 

Миле 
заставник на административна служба Лучић 

Драга Тадија 
воздухопловнотехнички заставник Мачкић Дра-

гоја Ратко 
технички заставник Мајсторовић Рада Петар 
воздухопловнотехнички заставник Максимовић 

Живка Драган 
воздух оп ловнотехнички заставник Мандић Ми-

лоја Станиша 
технички заставник Маричић Остоје Јован 
заставник за врска Маринковић Бранка Милош 
воз ду хоп л ©Биотехнички заставник Маринковић 

Драгомира Станче 
воздухопловнотехнички заставник Марковић 

Србислава Ненад 
заставник на авијација Марковић Младена Ра-

дивоје 
воздухопловнотехнички заставник Марковић 

витомира Станимир 
воздухопловнотехнички заставник Мартиновић 

благоја Војислав 
заставник за врска Марушић Миле Салим 
заставник на административна служба Матовић 

вуколе Здравко 
заставник за врска Меић Јакова Јере 

заставник на административна служба Мићуно-
вић Стевана Љубомир 

воздухопловнотехнички заставник Милановић 
Гојка Милан 

воздухопловнотехнички заставник Мелеуснић 
Раде Милан 

воздухопловнотехнички заставник Милковић 
Ђуре Душан 

воздухопловнотехнички заставник Милосавић 
Душана Милош 

заставник за врска Мирковић Милана Вељко 
воздух оп л ©Биотехничка заставник Митић Све-

тислава Витомир 
воздухопловнотехнички заставник Младеновић 

Драгомира Љубомир 
воздухопловнотехнички заставник Мргић Пав-

ла Ђуро 
заставник за врска Никић Миливоја Милан 
технички заставник Опанчић Лазара Миле 
заставник на авијација Панић Бранка Зарије 
воздухоплоЕногехнички заставник Пауновић 

Милована Милољуб 
заставник на авијација Пауновић Мираша Пе-

тар 
заставник за врска Пејовић Машина Петар 
воздухопловнотехнички заставник Пешић Сто-

јана Богислав 
во^духопловнотехкички заставник Петров Пан-

дев Весил 
всздухопловнотехнички заставник Петровић 

Владимира Петар 
заставник за врска Писић Стевана Славко 
воздухопловнотехнички заставник Подунавац 

Драгана Милан 
заставник на авијација Половина Дане Марко 
воздухопловнотехнички заставник Прица Јанка 

Миодраг 
воздухопловнотехнички заставник Радуловић 

Сава Петар 
заставник за врска Рагуж Мартина Илија ' 
заставник за врска Рагуж Андрије Михо 
воздзгхопл©Биотехнички заставник Ранић Нико-

ле Милан 
воздухоплови ©технички заставник Ратковић 

Николе Александар 
заставник на административна служба Ранић 

Сава Власија 
воздухопловнотехнички заставник Ребић Симе 

Никола 
санитетски заставник Ристић Јелене Бошко 
воздухопловнотехнички заставник Ристић То-

дора Мирослав 
воздухопловнотехнички заставник Ристић Ста-

нислава Томислав 
заставник на авијација Савић Обре Миломир 
воздухопл©Биотехнички заставник Секулић Сава 

Бранко 
пешадиски заставник Симеонов Милана Стојан 
воздухопловнотехнички заставник Симић Ми-

лана Саво 
v воздухопловнотехнички заставник Симовић 

Блажа Петар 
воздухопловиотехнички заставник Скитња Миљ-

ка Гвозден 
заставник на административна служба Смиља-

нић Ђорђа Вукашин 
интел да нтски заставник Спасић Душана Радоје 
заставник за врска Станојковски Блаже Стојче 
воздухопловнотехнички заставник Стакић Љу-

бомира Милован 
воздухопловнотехнички заставник Стоилевски 

Тодора Кирило 
воздухопловнотехнички заставник Стојковски 

Мите Златко 
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воздухопловнотехнички заставник Столић Илије 
Божидар 

технички заставник Стрелић Драгутина Видо-
сава 

технички заставник Сурла Миладина Милан 
заставник за врска Шимек Стјепана Јосип 
воздухопловнотехнички заставник Шипка Миле 

Богољуб 
воздухопловнотехнички заставник Шипрага Ос-

тоје Ђорђе 
воздухопловнотехнички заставник Шкорић Јо-

вана Илија 
заставник на административна служба Штери-

јевски Дмитра Петар 
технички заставник Тишма Богдана Милан 
артилериски заставник Томановић Владе Ми-

лорад 
воздухопловнотехнички заставник Тричковић 

Живојина Часлав 
заставник на административна служба Улемек 

Николе Љубан 
заставник за врска Васиљев Теодосија Спасен 
заставник за врска Вашалић Ђуре Владимир 
воздухопловнотехнички заставник Величковић 

Тодора Илија 
воздухоплобкотехнички заставник Велимир 

Ђуре Дмитар 
воздухопловнотехнички заставник Видовић Ми-

лана Остоја 
воздухопловнотехнички заставник Возар Дра-

гољуба Божидар 
воздухопловнотехнички заставник Враговић 

Петра Стјепан 
заставник за врска Вучић Мате Анте 
воздухопловнотехнички заставник Здравковић 

Радована Драгољуб 
воздухопловнотехнички заставник Зора ја Дра-

гића Милан 
воздухопловнотехнички заставник Жераић Ри-

сте Новица 
воздухопловнотехнички заставник Живковић 

Тихомира Миодраг 
постар водник I класа Алексић Борислава 

Милан 
технички постар водник I класа Анђелковић 

Мирослава Славољуб 
технички постар водник I класа Антић Видо-

сава Мирослав 
-технички постар водник I класа Бачевић Мили-

воја Драгољуб 
постар водник I класа на авијација Бадњар 

Савића Видоје 
постар водник I класа за врска Богдановић 

Радована Блажо 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Бокић Мате Благоје 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Цветковић Момчила Сретен 
постар водник I класа на авијација Чачија 

Ивана Фрањо 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Чичаревић Илије Миодраг 
воздухопловнотехнички постар- водник I класа 

Димитриј евић Илије Љубисав 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Гајић Радомира Новак 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Гавриловић Адама Томислав 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Голијанин Реље Јово 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Грба Милана Ранко 
постар водник I класа за врска Хреља Марија 

Антон 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Иванишевић Дане Миле 

интендантски постар водник I класа Ивановић 
Спасе Милош 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Јарић Димитра Илија ^ 

пешадиски постар водник I класа Јокић Раде 
Мирослав 

технички постар водник I класа Јошић Вида 
Милан 

артилериски постар водник I класа Калемар-
ски Павла Богдан 

инжеиериски постар водник I класа Калем-
бер Николе Бошко 

технички постар водник I класа Каракаш Ду-
шана Светко 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Карановић Јована Станко 

постар водник I класа за врска Кнежевић Кр-
сте Илија 

технички постар водник I класа Ковачевић 
Ђорђа Боривоје 

интендантски постар водник I класа Ковачевић 
Илије Момчило 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Лончар Петра Петар 

пешадиски постар водник I класа Љубеновић 
Радосава Василије 

постар водник I класа на авијација Мацут Ми-
лоша Гојко 

технички постар водник I класа Мандарић Ми-
лана Милош 

артилериски постар водник I класа Матић Ми-
лана Драго 

постар водник I класа за врска Милић Весе-
лина Миодраг 

постар водник I класа на административна 
служба Милошивић Милоша Чедомир 

пешадиски постар водник I класа Мушић Агана 
Теуфик 

технички постар водник I класа Мутаповић 
Радојка Момчило 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Накарада Николе Саво 

постар водник I класа за врска Нешковић Лазе 
Бранко 

постар водник I класа за врска Никчевић Жив-
ка Данило 

постар водник I класа за врска Паравина Миле 
Милош 

постар водник I класа за врска Павловић Бо-
госава Обрен 

постар водник I класа за врска Павловић Вла-
стимира Светозар 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Пејовић Саве Стојан 

постар водник I класа за врска Петровић Митра 
Мирко 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Петровић Милана Никола 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Пириватрић Станислава Миладин 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Прица Влаје Илија 

артилериски постар водник I класа Пртењача 
Иве Грго 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Раденковић Саве Светислав 

постар водник I класа на авијација Радивој е-
вић Милисава Душан 

инженериски постар водник I класа Радооавље-
вић Триве Бранко 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Радовић Милића Драгољуб 
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воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Ракић Петра Павао 

технички постар водник I класа Рамадан Османа 
Алекса 

постар водник I класа за врска Ранчић Вла-
димира Томислав 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Ристић Станоја Душан 

инженериски постар водник I класа Савановић 
Симе Раде 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Сочковић Марка Антун 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Станишљевић Гдиге Миле 

постар водник I класа за врска Стојићевић Бо-
ривоја Христивоје 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Швехла Ивана Антон 

постар водник I класа за врска Танасковић 
Светозара Добривоје 

технички постар водник I класа Тодорић Јанка 
Миле 

технички постар водник I класа Тодоровић До-
бривоја Радован 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Томић Ивана Марин 

технички поитар водник I класа Трбулин Ђура-
ђа Војислав 

технички постар водник I класа Видановић 
Бранислава Александар 

технички постар водник I класа Видовић Дане 
Душан 

технички постар водник I класа Врбанц Фрање 
Валент 

постар водник I класа на административна 
служба Вукашиновић Радомира Слободан 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Живковић Илије Димитрије 

постар водник I класа на административна 
служба Жмирић Милана Алекса 

воздухопловнотехнички постар водник Баковић 
Слободана Љубомир 

воздухопловнотехнички постар водник Богиче-
вић Милосава Богић 

воздухопловнотехнички постар водник Боснић 
Васе Драган 

пешадиски постар водник Бубањ Станка Бранко 
воздухопловнотехнички постар водник Ћебић 

Драгутина Милијан 
пешадиски постар водник Дамјановић Луке 

Живко ' 
постар водник на административна служба 

Лакушић Ристе Живко 
постар водник за врска Гатарић Бошка Војин 
воздухопловнотехнички постар водник Главан 

Марка Лука 
технички постар водник Јанчић Дане Миша 
постар водник на сообраќајна служа Крајнц 

Јакоба Јакоб 
пешадиски постар водник Мендизовски Мите 

Стојко 
пешадиски постар водник Милосављевић Мило-

сава Вукоман 
воздухопловнотехнички постар водник Милова-

новић Радована Витомир 
инженериски постар водник Миовски Васила 

Киро 
технички постар водник Николић Боривоја 

Душан 
воздухопловнотехнички постар водник Обрадо-

вић Миодрага Петар 
воздухопловнотехнички постар водник Пантелић 

Видоја Златомир 
в оз ду хоп л ©Биотехнички постар водник Полови-

на Николе Милорад 

воздухопловнотехнички постар водник Раденко-
вић Божидара Миленко 

воздухопловнотехнички постар ВОДЈНИК Сарде-
лић Франка Бранко 

воздухопловнотехнички постар водник С т ј е п -
чевић Спасоја Милан 

воздухопловнотехнички постар водник Стани-
шић Милића Милан 

артилериски постар водник Стјеља Марка 
Мирко 

технички постар водник Стојановић Миладина 
Владо 

воздухопловнотехнички постар водник Шуштар 
Михаела Богомир 

технички постар водник Уле Марије Винко 
технички постар водник Врачар Николе Не-

дељко 
воздухопловнотехнички постар водник Вранић 

Душана Милорад 
воздухопловнотехнички постар водник Велич-

ковић Ђуре Миодраг 
воздухопловнотехнички постар водник Вујичић 

Негослава Милорад * 
технички постар водник Вукадиновић Радослава 

Љубодраг 
технички постар водник Вукичевић Душана 

Раде 
воздухопловнотехнички постар водник Белчев-

ски Милисава Крсто 
постар водник за врска Златковић Радосава 

Мирољуб 
воздухопловнотехнички водник I класа Јовано-

вић Милана Божидаѓр 
поморски водник I класа Марић Ђуре Стево 
санитетски воен службеник IV класа Берић 

Ђоке Марица; 

— за особени заслуги во ширењето и јакнењето 
ва братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
. РЕН ВЕНЕЦ 

воздухопловнотехнички полковник Грбовић 
Панте Живорад 

полковник на авијација Лукач Јандрије Милан 
полковник на авијација Ненадић Милована 

Милорад 
потполковник на авијација Адамич Вјекослава 

Даворин 
потполковник на авијација Антонић Милутина 

Боро 
потполковник на правна служба Бјелајац-Ми-

хајла Ђуро 
потполковник на авијација Дупало Антонија 

Душан 
потполковник на авијација Гулан Петра Бранко 
артилериски потполковник Хромин Мате Бруно 
потполковник на авијација Јовановић Алексан-

дра Јован 
технички потполковник Кљаковић Луке Борис 
потполковник на градежна служба Кутлача Ни-

коле Гојко 
воздухопловнотехнички потполковник Лалић 

Миливоја Александар 
воздухопловнотехнички потполковник Љубоје-

вић Мане Милан 
воздухопловнотехнички потполковник Максимо-

вић Добривоја Милинко 
потполковник на авијација Марјановић Ђуре 

Павле 
артилериски потполковник Торбица Миле Ду-

шан 
воздухопловнотехнички потполковник Вујано-

вић Стевана Лазар 
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воздух оил овнотехнички потполковник Вуксано-
вић Ђуре Нино 

воздухоплов нетехнички мајор Китановски Алек-
се Боро 

воздухопл ©Биотехнички мајор Мита шев ски Ге-
оргија Илчо 

воздухопловнотехнички мајор Стајић Петра 
Благоје 

капетан I класа на финансиска служба Рапаић 
Драгана Милош 

воздухопловнотехнички капетан I класа Стева-
новић Цветка Димитрије 

воздухопловнотехнички заставник I класа Бо-
рић Ивана Звонимир 

заставник I класа на административна служба 
Љубинковић Обрада Борисав 

заставник I класа на финансиска служба Шнај-
дер Алојза Алојз 

заставник на финансиска служба Баковић Боже 
Јаков 

воен службеник IV класа на административна 
Служба Годошев Љубомира Крста 

воен службеник VIII класа н а административна 
Служба Предовић Шиме Ружица; 

— за особени успеси во раководењето со еди-
ћиците на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и за заслуги за 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана 

независноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

воздухопловнотехнички полковник Дрењанин 
Митра Славољуб 

полковник на авијација Грк Гојка Милан 
полковник на авијација Иванчевић Николе Ни-

кола 
санитетски полковник Јанеш Стјепана Стјепан 

\ полковник на авијација Матошин Јерка Стјепан 
полковник на авијација Обрадовић Марка 

Мирко 
полковник на авијација Петков Младена Бори-

воје 
воздухопловнотехнички полковник Поповић 

Илије Слободан 
полковник на авијација. Радивојевић Чедомира 

^Бранислав 
санитетски полковник Радовић Ивана Алексан-

дар 
артилериски полковник Рибић Јанка Драго 
полковник на авијација Симић Ђуре Чедомир 
полковник на авијација Степанчић Петра Петар 
полковник на авијација Стојановић Миле Ратко 
полковник на авијација Ступар Симе Божо 
полковник на авијација Суботић Симе Драго 
воздухопловнотехнички потполковник Верник 

Макса Макс 
потполковник на авијација Добрашиновић- Дра-

гине Сретен 
потполковник на авијација Драшковић Крсте 

Урош 
потполковник на авијација Гајовић Милоша 

Бранко 
потполковник на авијација Јелић Томе Јосип 
потполковник на авијација Ковачевић Вукосава 

Витомир 
потполковник на авијација Крмељ Владимира 

Владимир 
потполковник на авијација Мањготић Антона 

Душан 
потполковник на авијација Матијевић Николе 

Милутин 
потполковник на авијација Миланковић Мило-

ша Урош 

потполковник на финансиска служба Милова-
новић Ђуре Милорад 

санитетски потполковник Петровић Радована 
Миодраг 

потполковник на авијација Растовац Ђуре Ми-
лан 

потполковник на авијација Станковић Василија 
Милан 

потполковник на авијација Вукадиновић Теодо-
ра Милован 

воздухопловнотехнички потполковник Вулић 
Војислава Драгослав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

инженериски потполковник Ђорђевић Брани-
слава Томислав 

технички потполковник Ђурђевић Луке Бранко 
потполковник на авијација Косановић Лазара 

Бошко 
потполковник на авијација Марковић Миливоја 

Мило 
потполковник на авијација Новаковић Лазе 

Ђорђе 
потполковник на градежна служба Петохлеб 

Фрање Миливој 
воздухопловнотехнички потполковник Рајић 

Драгољуба Томислав 
потполковник на авијација Станковић Предра-

га Владимир 
потполковник на авијација Туфегџић Владими-

ра Драгутин 
потполковник на авијација Вучак Роке Силвије 
потполковник на авијација Живковић Влади-

слава Јордан 
мајор на авијација Александра Антонија 

Милош 
артилериски мајор Аврамовић Добрице Драго-

љуб 
воздухопловнотехнички мајор Бајић Обрада 

Чедомир 
мајор на авијација Бановић Исака Борислав 
мајор на градежна служба Бановић Јове Илија 
воздухопловнотехнички мајор Барешић Стипе 

Љубомир 
технички мајор Богуновић Милана Милан 
мајор "на авијација Брковић Милића Радомир 
мајор на финансиска Служба Церовић Раде 

Станко 
мајор на авијација Цветковић Ђорђа Лука 
артилериски мајор Чича Луке Богдан 
мајор за врска Деспот Богдана Јован 
мајор на авијација Димитријевић Луке Бошко 
воздухопл ©Биотехнички мајор Доминиковић 

Јуре Миленко 
воздухопловиотехнички мајор Дракулић Јанка 

Буде 
технички мајор Ђорђевић Видоја Миодраг 
мајор на авијација Галантић Милорада Власти-

мир 
воздухопловнотехничк-и мајор Гашић Бошка 

Душан 
мајор на авијација Ибрахимовић Алије Смаил 
артилериски мајор Илић Милоја Драгољуб 
артилериски мајор Ивезић Божидара Драган 
мајор на авијација Јањушевић Луке Саво 
артилериски Mai ор Јевтић Митра Бошко 
воздухопловнотехнички мајор Јованов Стој мена 

Владимир 
мајор на авијација Јовановић Драгољуба Све-

тислав 
мајор на авијација Карађиешвић Јована Гојко' 
мајор на авијација Кнежевић Стеве Бранко 
мајор на авијација Кривокапић Николе Ранк«! 



Петок, 25 јуни 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

воздухопловнотехнички мајор Кучинић Паве 
Миле 

артилериски мајор Луковић Божидара ^Драган 
артилериски мајор Маџић Радомира Момир 
артилериски мајор Магазин Ђоке Видоје 
мајор на авијација Макарович Емила Атос 
воздухопловнотехнички мајор Марјановић Миле 

Војо 
мајор на авијација Марковић Боривоја Алек-

сандар 
воздухопловнотехнички Majop Матић Алексан-

дра Драгомир 
мајор за врска Матијашевић Витомира Драгиша 
мајор на авијација Матијевић Срећка Радомир 
мајор на авијација Михајловић Саве Љубинко 
мајор на авијација Милетић Петра Лазар 
технички мајор Миливојевић Милутина Драган 
мајор на авијација Миливојевић Милорада Ве-

лизар 
пешадиски мајор Миловац Пере Милан 
мајор на административна служба Младеновић 

Добривоја Лазар 
пешадиски мајор Новаковић Здравка Драгомир 
мајор на авијација Новичић Живојина Миодраг 
мајор на .авијација Павковић Добривоја Живота 
воздухопловнотехнички мајор Павловић Алек-

сандра Светислав 
воздухопловнотехнички мајор Павловић Буди-

мира Живорад 
артилериски мајор Пандурић Ђуре Јосип 
воздухопловнотехнички мајор Панов Драгана 

Радослав 
артилериски мајор Пантелић Милоша Видосав 
мајор за врска Пејић Ђоке Стеван 
артилериски мајор Петковски Трајка Ђорђе 
воздухопловнотехнички мајор Петравић Јосипа 

Макс 
воздухоплови ©технички мајор Петрони јевић 

Петра Светислав 
мајор на авијација Погачар Франца Павел 
мајор на авијација Попоски Крсте Радомир 
воздухопл©Биотехнички мајор Пухарић Тонче 

Бранко 
технички мајор Радовановић Милана Томислав 
мајор на авијација Рогељ Винка Винценц 
воз духопл ©Биотехнички мајор Рудић Стојана 

Љубомир 
артилериски мајор Самарџић Милана Миливоје 
мајор на градежна служба Селаковић Салиха 

Фадил 
мајор за врска Совтић Драгомира Димитрије 
мајор на авијација Стаменовић Влајка Ста-

ниша 
артилериски мајор Стефановић Стефана Бра-

нислав 
артилериски мајор Стојановић Будимира Љу-

бомир 
мајор на авијација Стојановски Тренка Миле 
мајор на авијација Стојић Раденка Јован 
воздухопл©биотехнички мајор Струњаш Мило-

вана Спасоје 
мајор на авијација Свејковски Душана Јован 
воздухопл©Биотехнички мајор Шафарик Едуар-

да Јарослав 
воздухопловнотехнички мајор Тарбук Михајла 

Никола 
мајор на авијација Трифуновић Милосава Љу-

бинко 
технички мајор Васић Петронија Живота 
мајор на авијација Видановић Тихомира Алек-

сандар 
мајор на авијација Вишнић Ловре Валент 
мајор на авијација Вукићевић Војина Милан 
мајор на АБХ одбрана Зириковић Милана Бо-

ривоје 
воздухопл©Биотехнички мајор Жганец Шимуна 

Ђуро 

воздухоплориотехнички мајор Жугић Спасоја 
Бојни 

мајор на авијација Жутинић Миле Андрија 
воздухопловнотехнички капетан I класа Аран-

ђеловић Уроша Божидар 
воздухопловнотехнички капетан I класа Ару-

новић Божидара Иван 
капетан I класа на авијација Авдаковић Галиба 

Омер 
капетан I класа на авијација Батоз Михаила 

Милан 
технички капетан I класа Богдановић Теодора 

Милорад 
воздухоплов!штехнички капетан I класа Боја-

нић Ви логи ја Јанићије 
воздухопловнотехнички капетан I класа Бош-

ковић Боже Анте 
капетан I класа на авијација Бубало Миће Не-

дељко 
капетан I класа на авијација Буњац Стевана 

Велимир 
воздухопловнотехнички капетан I класа Никић 

Михајла Марко 
воздухоплознотехнички капетан I класа Дадић 

Вицка Марко 
поручник на боен брод Дереани Доминика Миха 
капетан I класа на авијација Дончев Николе 

Љубомир 
капетан Т класа на авијација Дробнић Богоми-

ра Крешимир 
капетан I класа на авијација. Фифић Смаила 

Сакиб 
капетан I класа на авијација Филиповић Ди-

митрија Војислав 
воздухопловнотехнички капетан 1 класа Филка 

Јована Миша 
капетан I класа на авијација Финдрик Ивана 

Драго 
капетан I класа на авијација Фруља Ивана 

Мато 
артилериски капетан I класа Гладовић Ђуре 

Дмитар 
капетан I клиса на административна служба 

Гонев Николе Арсо 
капетан I класа на авијација Гркавац Ристе 

Жарко 
капетан I класа на авијација Гробовшек Антона 

Иван 
капетан I класа за врска Хинић Боже Стеван 
капетан I класа на административна служба 

Илић Стевана Петер 
капетан I класа на АБХ одбрана Јаничић Обре-

на Никола 
инженериски капетан I класа Јанковић Мило-

рада Миодраг 
капетан I класа на авијација Јањанин Саве 

Стеван 
капетан I класа на градежна служба Јовановић 

^Момира Братимир 
капетан I класа на авијација Јовановић Раде 

Радослав 
технички капетан I класа Јотановић Милинка 

Бранислав 
капетан I класа на авијација Јовелић Уроша 

Винко 
воздухопловнотехнички капетан I класа Костић 

Стојана Димитрије 
технички капетан I класа Костић Бранислава 

Предраг 
артилериски капетан I класа Ковачевић Мило-

рада Радосав 
интендантски капетан I класа Ковачевић Да-

вида Стеван 
технички капетан I класа Крстајић Миладина 

Светозар 
технички капетан 1 класа Лапчић Љубе Саво 
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интендантски капетан I класа Лукић Радована 
Радош 

капетан I класа за врска Маливуковић Ђуре 
Душан 

капетан I класа за врска Мандић Петра Илија 
воздухопловнотехнички капетан I класа Марти-

новић Љубисава Мирослав ' 
капетан I класа на административна служба 

Машковић Душана Драгутин 
капетан I класа на градежна служба Матовић 

Глигорија Слободан 
технички капетан I класа Милановић Милиса-

ва Милутин 
капетан I класа на авијација Миленковски 

Трајка Стојко 
воздухопловнотехнички капетан I класа Миља-

новић Крете Слободан 
капетан I класа на авијација Минић Милорада 

Драган 
воздухопловнотехнички капетан I класа Митић 

Мите Владислав 
капетан I класа на авијација Моличник А лете 

Алојз 
капетан I класа на авијација Молнар-Габор Ле-

ринца Антал 
технички капетан I класа Никитовић Станка 

Радомир 
воздухопловнотехнички капетан I класа Нова-^ 

ковић Јове Илија 
технички капетан I класа Опачић Станка Илќја 
технички капетан I класа Пауновић Мирка Дра-

гољуб 
артилериски капетан I класа Павчник Августи-

на Бранимир 
воздухопловнотехнички капетан I класа Пав-

ковић Крсте Миладин 
инженериски капетан Перишић Луке Иван 
капетан I класа на авијација Петковски Кире 

Методије 
технички капетан Т класа Поповић Радула Ми-

лорад 
капетан I класа на авијација Путиња Антона 

Марио 
воздухопловнотехнички капетан I класа Ради-

вој евић Петра Милорад 
капетан I класа на авијација Радосављевић Ду-

шана Љубомир 
капетан I класа на авијација Рајлић Мирка 

Спасоје 
капетан I класа на авијација Рељан Пере Божо 
технички капетан I класа Ристић Петра Петар 
артилериски капетан I класа Секулић Благоја 

Радомир 
капетан I класа на авијација Солдатовић До-

бросава Миливоје 
капетан I класа на авијација Станчев Грује 

Јован 
артилериски капетан I класа Станисављевић 

Милована Милорад 
капетан I класа на авијација Станојчић Раден-

ка Томислав 
воздухопловнотехнички капетан I класа Стефа-

новић Миливоја Данило 
капетан I класа иа административна служба 

Стевановић Младена Богомир 
технички капетан I класа Стијеповић Милоша 

Повеља 
капетан I класа на градежна служба Ступар 

Петра Драган 
капетан I класа за врска Шевић Душана Лука 
капетан I класа на авијација Шифнер Стјепана 

Јосип 
капетан Т класа на авијација Шпегар Ђухана 

Јово 
воздухопловнотехнички капетан I класа Шпо-

љарић Ивана Драгутин 

воздухопловнотехнички капетан I класа Шти-
мац Јосипа Рудолф 

воздухопловнотехнички капетан I класа Текић 
Илије Стеван 

артилериски капетан I класа Теодоровић Нико-
ле Бранко 

воздухопловнотехнички капетан I класа Тодо-
ровић Јове Мирко 

капетан I класа на авијација Томић Миљка 
Драгослав 

санитетски капетан I класа Улаковић Фрање 
Томислав 

капетан I класа на авијација Влатковић Петра 
Милан 

капетан I класа за врска Вуга Јована Петар 
воздухопловнотехнички капетан I класа Вука-

ш и н о в ^ Спасоја Мирко 
воздухопловнотехнички капетан I класа Вуле-

тић Слободана Јован 
санитетски капетан I класа Зељковић Љубо-

мира Борислав 
воздухопловнотехнички капетан I класа Жугић 

Ђорђа Михајло 
технички капетан Барун Луке Јозо 
воздухопловнотехнички капетан Бибић Лазе 

Милан 
воздухопловнотехнички капетан Букелић Миха-

ила Милутин 
воздухопловнотехнички капетан Џелетовић Куз-

мана Радован 
воздухопловнотехнички капетан Гргуревић Кос-

те Марко 
пешадиски капетан Ивковић Јована .Младен 
пешадиски капетан Карајић Милана Марко 
капетан на сообраќајна служба Лазић Станка 

Ратомир 
инженериски капетан Лончар Стојана Миле 
воздухопловнотехнички капетан Малинић Ми-

лана Момир 
воз ду хопл овнотехнички капетан Марковић Ми-

лића Мирослав 
воздухопловнотехнички капетан Микулић Жив-

ка Јерко * 
инженериски капетан Оташевић Николе Ра-

дојица 
воздухопловнотехнички капетан Павловић Но-

вака Љубо 
капетан на авијација Пеулић Станка Угљеша 
воздухопловнотехнички капетан Прекратић Вје-

кослава Вилим 
капетан на АБХ одбрана Рајнингер Ивана Мато 
воздухопловнотехнички капетан Радетић Ми-

лана Младен 
воздухопловнотехнички капетан Савић Радомира; 

Велисав 
капетан на авијација Спасојевић Чедомира 

Драгослав 
артилериски капетан Шаравања Јуре Жарко 
капетан на авијација Вукас Милована Милован 
технички заставник I класа Адамовић Милана 

Остоја 
заставник I класа на административна служба 

Алексић Петра Милутин 
заставник I класа на сообраќајна служба Алек-

сић Благоја Никола 
воздухопловнотехнички заставник I класа Алић 

Бајре Рамиз 
заставник I класа на административна с л у ж б а 

Баловић Јеремија Живко 
заставник I класа на административна служба 

Берић Драгољуба Љубомир 
воздухолловнотехнички заставник I класа Бе-

шевић Радивоја Средоје 
заставник I класа на административна служба 

Благојевић Милутина Драгољуб 
заставник I класа на административна служба 

Блажић Живка Драгомир 
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воздухопловнотехнички заставник I класа Бо-
дирога Саве Бранко 

заставник I класа на административна служба 
Бојковић Јована Милош 

воздухопл©Биотехнички заставник I класа Црна-
дак Јове Борислав 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ча-
пељ Алојза Антон 

воздухопловнотехнички заставник I класа Чича 
Јована Милан 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ћа-
тић Милића Милосав 

заставник I класа на сообраќајна служба Дес-
потовић Василија Павле 

воздухопловнотехнички заставник I класа До-
шен Грге Јосип 

технички заставник I класа Ђорђевић Саве 
Александар 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ђор-
ђевић Добривоја Сава 

заставник I класа на административна служба 
Гајић Милана Душан 

заставник I класа на административна служба 
Голијан Васе Данило 

воздухопловнотехнички заставник'I класа Хоф-
ман Антона Јосип 

воздухопловнотехнички заставник I класа Илин-
чић Милана Ђорђе 

заставник I класа на сообраќајна служба Јова-
новић Светозара Часлав 

заставник I класа на административна служба 
Јовановић Милоша Драгутин 

воздухопловноте^нички заставник I класа Мак-
симовић Јована Миломир 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ми-
јушковић Јовише Радован 

заставник I класа на административна служба 
Микарић Миленка Милисав 

заставник I класа на административна служба 
Микловић Јанка Стеван 

заставник I класа на административна служба 
Мирковић Драгована Милољуб 

санитетски заставник I класа Митровић Вели-
сава Михајло 

заставник X класа на сообраќајна служба НаЈ-
вирт Јанеза Миха 

заставник I класа на административна служба 
Немец1 Јанеза Јанез 

воздухопловнотехнички заставник I класа Ни-
колић Видосава Петар 

заставник I класа за врска Николић Недељка 
Војислав 

заставник I класа на административна служба 
Пајевић Неше Константин 

воздухопловнотехнички заставник I класа Пајић 
Ибре Мумин 

заставник I класа на административна служба 
Павлов Милорада Жарко 

заставник I класа на административна служба 
Петковић Теодора Љубо 

воздухопловнотехнички заставник I класа План-
чак Мишка Јоаким 

заставник I класа на административна служба 
Поповић Крсте Васо 

заставник I класа ва авијација Прегељ Винцено 
ција Фердинанд 

технички заставник I класа Радовановић Петро-
нија Никола 

воздухопловнотехнички заставник * класа Рат-
ковић Петра Лука 

интендантски заставник I класа Равничан 
Алојза Јожеф 

заставник I класа на административна служба 
Спасојевић Трифуна Цветин 

воздухопловнотехнички заставник I класа Срдић 
Павла Саво 

заставник I класа на административна служба 
Станић Милутина Бранислав 

заставник I класа tfa административна служба 
Станишић -Михаила Момир 

заставник I класа на административна служба 
Стеванић Радојка Миленко 

воздухопл©Биотехнички заставник I класа Сто-
јановић Александра Десимир 

заставник I класа на финансиска служба Шнај-
дер Алојза Алојз 

заставник I класа на сообраќајна служба То-
мановић Нићифора Крсто 

воздухопловнотехнички заставник I класа То-
мић Ивана Стјепан 

интендантски заставник I класа Топаловић 
Живана Радул 

воздухопловнстехнички заставник I класа Вран-
кић Јуре Илија 

заставник I класа* на административна служба 
Врљичак Јосипа Лука 

заставник 1 класа на административна служба 
Вујчић Бранка Марко 

воздухопловнотехнички заставник Бановић Јоке 
Никола 

воздухопл©Биотехнички заставник ~Бижић Нинка 
Гојко 

заставник на административна служба Бумба 
Ивана Мирослав 

заставник на авијација Буњак Момчила Борисав 
воздух©пл©Биотехнички заставник Бурић Радо-

вана Вукашин • 
заставник за врска Драгићевић Светолика Бошко 

' пешадиски заставник Дрчелић Саве Љубинко 
заставник на административна служба .Дрезгић 

Марка Славко 
воздухопловнотехнички заставник Ђурић Јаб-

лана Радош 
технички заставник Гојковић Тихомира Ми-

лован 
заставник на авијација Грујичић Душана 

Ђурађ 
технички заставник Ханомихл Ђуре Антон 
пешадиски заставник Ивановић Николе Млађен 
технички заставник Јамбровић Антона Ста-

нислав 
заставник за врска Јанковић Милуна Милан 
BOG дух ©пл ©Биотехнички заставник Јоксимовић 

Велисава Петар 
заставник на административна служба Јоване-

тић Богољуба Паун 
технички заставник Јововић Љуба Светозар 
воздух оп ловнотехнички заставник Косановић 

Стеве Гојко 
воздухопловн©технички заставник Ковачевић 

Милована Божидар 
воздухопл©Биотехнички заставник Лешко Јан-

ка Алојз 
заставник за врска Лончар Дмитра Душан 
воздухоиловнотехнички заставник Лончар Мане 

Миодраг 
воздухопл©Биотехнички заставник Љубас Јакова! 

Стипе -т* ( 
заставник за врска Љујић Косте Миодраг 
воз ду хоп л ©Биотехнички заставник Масникоса 

Јована Милан 
интендантски заставник Медојевић Арсенија 

Радоје 
заставник на авијација Миладиновић Миленка 

Милан 
заставник на авијација Миленковић Војислава 

Драгиша 
заставник на административна служба Мили ја-

новић Милорада Љубиша 
воздухопловнотехнички заставник Милосавље-

вић Милије Лазар 
воздухопловнотехнички заставник Митић Ранка 

Будимир 
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заставник за врска Митровић Симе Звонимир 
заставник на авијација Нарат Станислава Франц 
воздухопловнотехнички заставник Пешевски 

Ђорђа Владимир 
воздухопловнотехнички заставник Николић Ни-

коле Војислав 
воздухопловнотехнички заставник Павичић Ива-

на Никола 
воздухопловнотехнички заставник Пињатић Ђу-

ре Трипо 
пешадиски заставник Радуловић Илије Душан 
воздухопловнотехнички заставник Ритоња Ру-

долфа Иван-Божидар 
заставник на административна служба Стјела-

ковић Митра Грујица 
воздухопловнотехнички заставник Стоиљковић 

Душана Светислав 
воздухопл ©Биотехнички заставник Стојановић 

богдана Јован 
заставник на авијација Шарчевић Живана Ве-

лимир 
воздухопловнотехнички заставник Шебаљ Ивана 

Мирко 
воздухопловнотехнички заставник Шкрбић Саве 

Илија 
интенданта^! заставник Вујанић Радивоја Бра-

нислав 
интендантски заставник Здравковић Петра 

Станко 
инженери ски постар водник I класа Филимо-

новић Милутина Живко 
постар водник I класа за врска Гмијовић Раде 

Мирослав 
постар водник I класа на сообраќајна служба 

Јовановић Чедомира Велизар 
постар водник I класа на авијација Костић До-

бривоја Љубиша 
постар водник I класа на авијација Сутон Звон-

ка Фрањо 
постар водник Т класа на сообраќајна служба 

Вукадиновић Боже Драгослав 
воен службеник III класа на финансиска 

служба Крагуј ев Тиме Милан 
воен службеник IV класа на административна 

служба Чоп Ивана Иван 
воен службеник ГУ класа на административна 

служба Лазаревски Петра Благоје 
воен службеник IV класа на финансиска служ-

ба Срнец Игнаца Иван 
воен службеник VIII класа на финансиска 

служба Сретеновић Драгољуба Радисав 
воен службеник VIII класа на финансиска 

служба Тепеш Флоријана Ћирил 

— за заслуги здобиени во борбите против не-
пријателот во текот на Народноослободителната бор-
ба и за придонес За организирање и зацврстување 
на Вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

интендантски капетан I класа Стојановић Срећ-
ка Милорад 

заставник за врска Радојичић Радојице Степан 
воен службеник III класа на финансиска служба 

Кујунџић Данила Ђуро; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

роздухоиповнотехнички поручник Бенчик Ђуре 
Стјепан 

воздухопловнотехнички постар водник I класа 
Филиповић Илије Мирко 

технички постар водник Хорват Изидора Изидор 
воздухопловнотехнички постар водник Поповић 

Гвоздена Живко 
воздухопловнотехнички постар водник Стојчев-

ски Благоја Слободан 
воздухопловнотехнички постар водник Шубашић 

Васе Анђелко 
воз ду хоп л ©Биотехнички постар водник Вуковић 

Алексе Слободан 
воздухопловнотехнички водник I класа Мишко-

вић Ђуре Борисав; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

воздухопловнотехнички капетан Марић Владе 
Бранко 

санитетски капетан Матић Радомира Мирослав 
капетан за врска Регеташ Ивана Зденко 
санитетски капетан Тричковић Велимира Петар 
санитетски капетан Угреновић Милутина Дра-

гослав 
поручник на финансиска служба Бастајић Раде 

Милош 
воздухопловнотехнички поручник Давидовац 

Миленка Милорад 
поручник на сообраќајна служба Дуран Михај-

ла Цвијо 
поручник за врска Ђорђевић Видосава Дими-

трије 
волдухопловнотехнички поручник Грачан Стје-

пана Лука 
поручник за врска Холовка Владимира Петар 
поручник за врска Јовановић Радомира Србо-

бран 
воздухопловнотехнички поручник Јовановић Бу-

димира Зоран 
воздухопловнотехнички поручник Јолић Живка 

Душан 
воздухопловнотехнички поручник Костић Тодо-

ра Александар 
поручник на сообраќајна служба Крстић Ми-

лана Војислав 
поручник на авијација Ковачевић Љубинка 

Миодраг 
воздухопловнотехнички поручник Кулачанин 

Стевана Владимир 
воздухопловнотехнички поручник Лакић Мир^а 

Момир 
артилериски поручник Станимировић Крсте 

Тројан 
технички поручник Шкоти Бранка Борис 
артилериски поручник Томовић Миливоја Мирко 
технички поручник Вишекруна Крстана Чедо-

мир 
воздухопловнотехнички потпоручник Ћатић Са-

лиха Есад 
потпоручник за врска Пантовић Добросава Ми-

рослав 
воздухопловнотехнички потпоручник Сретено-

вић Војислава Бранко 
технички потпоручник Стефановски Стојмира 

Слободан 
заставник на авијација Дамјановић Димитрија 

Радослав 
артилериски заставник Голубовић Стјепана 

Јосип 
заставник на авијација Илић Младена Владимир 
заставник за врска Ставревски Спире Дими-

трије 
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; • постар водник I класа Беговић Азема Заим 
i' технички постар водник I класа Војиновић Ми-

лорада Драгољуб 
постар водник I класа на авијација Јовановић 

Милорада Душан 
технички постар водник I класа Јовановић Ди-

матрија Мирослав 
интендантски постар водник I класа Лабус Ми-

хајла Јован 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Лубуровић Симе Драгослав 
постар водник I класа на финансиска служба 
воздухопловнотехнички постар водник I класа 

Ма лд аревски Ристов Ненад 
постар водник I класа за врска Пелевић Ми-

ленка Бранко 
технички постар водник I класа Петровић Мој-

сија Илија 
технички постар водник I класа Радивојевић 

Стојадина Слободан 
технички постар водник I класа Ризнић Живо-

јина Мирољуб 
постар водник I класа на авијација Синђелић 

Добривоја Милан 
постар водник I класа на административна 

Служба Шћепановић Милована Душан 
постар водник I класа на административна 

служба Вељача Николе Грго 
постар водник I класа за врска Здравковић 

Владимира Светислав 
технички постар водник Антић Живојина Ми-

рослав 
артилериски постар водник Арнаудовски Геор-

гија Иван 
ваздухопловнотеЈснички постар водник Балабан 

Вида Душан 
постар водник за врска Балек Крсте Марко 
артилериски постар водник Варош Тривуна 

Станко 
технички постар водник Божић Обрена Драго-

слав 
воздухопловнотехнички постар водник Божи-

новски Трајка Драги 
постар водник за врска Брајуха Ивана Јосип 
воздухопловнотехнички постар водник Бурчић 

Душана Воја 
воздухопловнотехнички постар водник Цветек 

Флоријана Вјекослав 
воздухопловнотехнички постар водник Дамјано-

вић Никице Младен 
интендантски постар водник Динић Љубомира 

Живота 
воздухопловнотехнички постар водник Ђорески 

Арсе Анђеле 
воздухопловнотехнички постар водник Филипо-

вић Душана Бранко 
воздухопловнотехнички постар водник Хабунек 

Стјепана Иван 
воздухопловнотехнички постар водник Хрговић 

Мате Динко 
пешадиски постар водник Јаковљевић Николе 

Милан 
воздухопловнотехнички постар водник Малетић 

Ивана Славко 
артилериски постар водник Михајловић Душана 

Љубиша 
воздухопловнотехнички постар водник Миловић 

Александра Мирко 
технички постар водник Миљковић Николе 

Јован 
воздухопл©Биотехнички постар водник Митић 

Добривоја Станоје 
постар водник за врска Митровић Добривоја 

Сретен 
воздухопловнотехнички постар водник Младе-

новски Благоја Трајан 

технички постар водник Мудринић Раде Ми-
лорад 

воздухопловнотехнички постар водник Недељ-
ковић Милинка Добривоје 

технички постар водник Опачић Пане Душаѕ 
пешадиски постар водник Петров Трандафил^ 

Јане 
технички постар водник Петровић Живојина 

Мирољуб 
санитетски постар водник Петровић Станојка 

Слободан 
технички постар водник Пишкулић Луке Иван 
воздухопловнотехнички постар водник Половина 

Николе Душан 
воздухопл©Биотехнички постар водник Поповић 

Милоша Алекса 
постар водник за. врска Прстојевић Тодора 

Славко 
воздухопловнотехнички постар водник Пурнат 

Ивада Иван 
воздухопловнотехнички постар водник Радић 

Ратка Миодраг 
технички постар водник Радосављевић Милоја' 

Слободан 
воздух оп л ©Биотехнички постар водник Рађено* 

вић Дане Петар 
воздухопловнотехнички постар водник Ребољ" 

Мартина Мартин 
воздухопловнотехнички постар водник Станој-* 

ловић Душана Момчило 
воздухопловнотехнички постар водник Стојанов 

вић Добрисава Братислав 
воздухпловнотехни^ки постар водник Стојано-

вић Проке Стојан 
воздух©пловнотехнички постар водник ШтрбаЦ 

Николе Саван 
воздухопловнотехнички постар Водник Шутано-

вац Стој мена Милан 
морнаричкотехнички постар водник Татић Петра! 

Драгић 
воздухопловнотехнички постар водник Војводић 

Јована Никола 
воз ду хоп л ©Биотехнички постар водник Велеш-

њак Јосе Томо 
воздухопловнотехнички постар водник Завишић 

Николе Никола 
технички водник I класа Агић Галиба Мехмед-* 

алија 
воздухопловнотехнички водник I класа Балаћ 

Јандрије Момчило 
водник I класа за врска Босиљчић Миодрага 

Зоран 
воздухопл©Биотехнички водник Т класа Брезник 

Винценца Винко 
технички водник -I класа Бундало Душана 

Милан 
воздухопловнотехнички водник I класа Џипот 

Александра Драго 
воздухопловнотехнички водник I класа Чанак 

Ранка Илија 
артилериски водник I класа Димитријевић Дра-

гомира Стеван 
технички водник I класа Дробњак Радосава Ра-

дослав 
воздухслловпотехнички водник I класа Ђорђе-

вић Ђорђа Зоран 
воздухоггловиотехпички водник I класа Грошељ 

Вил-она Данило 
воздухоплопнотехиички водник I - класа Хаџић 

Мех меил лије Кемал 
воздухопловлотехнички водник I класа Хорват 

Франца Јанез 
водник I класа на АБХ одбрана Јаковљевић 

Љубодрага Радиша 
воздухопловнотехнички водник I класа Јанеш 

Ивана Иван 
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инженериски водник I класа Јошић Младена 
Илија 

артилериски водник I класа Кнежевић Томе 
Ледо 

технички водник I класа Кријешторац Хаки је 
Лутвија 

водник I класа на сообраќајна служба Котур 
Милоша Ђука 

воздухопловнотехнички водник I класа Лазарев-
ски Цветана Мирко 

технички водник I класа Мадић Василија Бошко 
воздухопловнотехнички водник I класа Магдић 

Антона Данијел 
технички водник I класа Мичић Томе Перо 
воздухопловнотехничкм водник Мичић Милоша 

Шимо 
артилериски водник I класа Мијић Љубе Јово 
воздухопл©Биотехнички водник I класа Милевој 

Јосипа Дарослав 
воздухопловнотехнички водник I класа Милић 

Мирослава Небојша 
водник I класа за врска Милосављевић Видоја 

Драгутин 
воздухопловнотехнички водник I класа Митро-

вић Цвијетина Радомир 
технички водник I класа Младеновић Стојадина 

Драгча 
артилериски водник I класа Младеновић Пре-

драга Зоран 
технички водник I класа Мочић Хусе Хасан 
артилериски водник I класа Морић Ивана Вла-

димир 
воздухопловнотехнички водник I класа Муј ано-

кић Ешефа Мухарем 
воздухопловнотехнички водник I класа Николић 

Јездимира Радивоје 
водник I класа за врска Пејчић Јована Брати-

слав 
интендантски водник I класа Плохл Августа 

Ѕвонко 
воздухопловнотехнички водник I класа Поповић 

Младена Мирко 
воздухопл©Биотехнички водник I класа Рац-Са-

во Иштвана Иштван 
водник I класа за врска Рађеновић Јове Драган 
водухопловнотехнички водник I класа Рапаић 

.Ђорђа Јово 
артилериски водник I класа Родеш Мије Јосип 
технички водник I класа Стојановић Михаила 

Ђуро 
артилериски водник I класа Стојановић Данила 

Милан 
артилериски водник I класа Шкондрић Јове 

Чедо 
технички водник I класа Уларцић Мијаила 

боран 
инженериски водник I класа Васић Стојана Жи-

ворад 
артилериски водник I класа Зечевић Новице 

Крстимир 
пешадиски водник I класа Зорић Томислава 

Милојко 
водник I класа за врска Живковић Драгутина 

Братислав 
воздух©пловн©технички водник Грличић Ђуре 

Стјепан 
воздохопловнотехнички водник Кос Франчише-

ка Владимир 
воздухопловнотехнички водник Лукић Остоје 

Неђо 
воздухопловнотехнички водник Савић Милен-

тија Зоран 
технички водник Стошић Живојина Милорад 
воздух©плов!нотехнички водник Виновршки 

фгјепана Стјепан; 

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

i 
СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

воздухопловнотехнички водник Клашња Љубо-
мира Илија 

санитетски водник I класа Дујаковић Рајка 
Владо 

водник I класа на сообраќајна служба Илијев-
ски Ангела Цане 

технички водник I класа Мудринић Симе Перо 
технички водник I класа Попадић Богдана Божо 
технички водник I класа Златановић Љубише 

Саша 

Бр. 169 
22 декември 1975 година ! 

Белград !г -

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот нat 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

ИР 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
Создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Фабијан Шиме Иван, Јуришић Марка Драшко, 
Костић Станоја Бранко, Кошир Валентина Мартин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Банићевић Душана Никола, Јововић Лазара 
Илија, Поповић Лазара Драгутин, Перовић Андрије 
Радосав, Поповић Глигорију Јован, Вуковић Влајка 
Ристо; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Милош Јове Јово, Нахтигал Рудолфа Иван; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Буковац Ивана Јосип, Чолак Жарка Станко, 
Илић Станка Бранко, Јапунџа Уроша Милорад, Ко-
вачине Душана Михо, Ловрић Петра Никола, Жив-
ковић Ђуре Милош; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Андоновски Методија Александар, Јововић 
Александра Милорад, Морина Халита Рахман, Та-
хирбеговић Хасана Јусуф, Тулић Цана Џемал; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Додиг Марка Роко, Марчета Тривуна Мићо, 
Муфтић Хасана Ахмет, Николић Сретена Никола, 
Сершић Ивана Владимир, Симин Косте Боривоје; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Комљен Петра Мирко, Митковски Ефтима Гли-
гор; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Милутиновић-Граховац Раде Милица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ђелекар Живојина Милан, Гледић Мане Ђуро, 
Јакшић-Маричић Радивоја Милица, Кијац Далила 
Крсто, Мојсовски Илија Драган, Николајевић Мом-
чила Драгослав, Поповић Ристе Гојко, Стевовић 
Владе Милош; 

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Иванишевић Васе Мијо; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Јакић Ибре Абдулах; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зетлјаТа 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Арнаутовић Химзе Џемал, Мусић Мује Решид, 
Шиканић Аћима Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бај рић Ибрахима Мехмед, Хаџић Омера Ну риза, 
Копања Николе Ружица, Марин Реље Душан, Ми-
личевић Богдана Глигор, Пањковић Милоша Тодор, 
Рарогијевић Казимира Златко, Шотић Стипе Владо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чалук Ахмета Бећир, Крџалић Шахбаза Алмас, 
Новић Љубомира Средоје; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агановић Хасиба Есад, Ђурица Саве Борислав, 
Шаренац Тодора Слободан, Танкосић Драгана Бо-
рис; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пејановић Николе Момир; 

— за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и 
тво создавањето и развивањето на политичкото и 
моралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ ^ 

Бурић Марка Митар; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ђерковић Сима Драгутин; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дупланчић Петра Јосип, Лукић Косте Ђуро; 
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— за покажана лична храброст во вршењето на 
службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Драгин Јерка Јерко, Зелић Лазе Благоје; v 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ "ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Јосиповић Анте Мате; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Галешић Чире Чиро; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Димовски Христов Ратко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бог дановски Глигор Драги; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Димчевски Мојсов Никола, Јоќиќ Стојан Спасое, 
Нацевски Ѓорѓија Александар, Николовски Јанко 
Владислав, Србиновски Драгутин Милорад, Трај-
ковски Софрев Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бедиу Кадри Хаки, Чамев Ангелов Јордан, Ча-
нев Ганчо Борис, Фишиќ Чедомира Љубомир, Голу-
бов Никола Горѓи, Илиевски Ванчо Никола, Марке 
Рамадан Едип, Смилевски Борис Милан, Танаскоски 
Ѓорѓиев Виктор; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Симончич Андреја Дарко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Довоган Андреја Стане, Криштуфек Венцеслава 
Марија. Мревље Ивана Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Довган Андреја Алберт, Подбевшек Филипа 
Борис, Слабе Алојза Антон, Тушкеј Штефана 
Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мулец Августа Петер; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Видмар Тонева Лука; 

Ф 
О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Андрејевић Лук1е Срдан, Зечевић Ђорђа Славко; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Бисић Момчила Милорад; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бранковић Владимира Верољуб; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бучан Шеће Халил, Ћосић Војислава Драгољуб, 
Ђорђевић Милована Милан, Грубишић Ивана Ла-
зар, Јевремовић Радована Милољуб, Марековић 
Андрије Стеван, Марковић Богољуба Живомир, 
Поповић Петра Обрад, Тешић Видоја Селимир; 

т- за особени заслуги во ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности, како и во 
создавањето и развивањето на политичкото и мо-
ралното единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђорђевић Живана Обрен, Јовановић Андрије 
Живомир, Митић Јосифа Христољуб; 

— за покажана лична храброст во вршењето 
на службената должност 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Летић Тодора Ђура, Плешинац Борисава Милун, 

Праизовић Живана Драгомир, Стошић Светозара 
Влајко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ђурица Илије Славко, Максимовић Тодора Пр-

вослав, Унковић Душана Момчило; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ћетеновић Адама Милоје, Лазовић Драгутина 
Блажо, Мићић Душана Љубисав, Милетић Милорада 
Ђорђе, Пантелић Драгомира Радован, Пауновић 
Тихомира Миленко, Петровић Аранђела Драгомир, 
Сарић Светозара Миодраг: 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Игњатовић Мижшира Миленко, Лишанин Ви-
досава Ђорђе, Митровић Павла Драгутин, Мрвић 
Вукола Радоман, Војновић Миће Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
- ' ~ ЅВЕЗДА 

Бојић Илије Богољуб, Чокић Владимира Радо-
мир, Миловановић Стевана Боривоје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Цветковић Жарка Војислав, Иванић Милоша 
Бранислав, ЈакупоБић Османа Бафтија, Колачек 

Селман^ Славољуб, Лукић Драгољуба Радосав, Ми-
ленковић Милутина Драган; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во издигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Ђермановић Живојина Драгић, Јасика Николе 
Радојица, Матијевић Јосипа Јосип, Миловановић! 
Здравка Томислав, Николић Драгутина Христифор, 
Обрадовић Милутина Живојин, Полимац Мениш 
Мехмед, Симоновић Јагоша Александар, Спасић 
Александра Звонимир, Станковић Благоја Милча, 
Тошковић Обрена Драгомир, Тучев Луке Радован; 

Од С А П К о с о в о 
— за особени заслуги и постишати успеси во 

работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Шоти Муртеза Мехмет; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Батали Ћазима Муса; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гарић Вуксана Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Шаља Зећира Зејнула; 

— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђоковић Видоја Војислав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Кељменди Љаха Хазир, Мијовић Војина Сло-
бодан; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Мартинов Милана Зоран; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси, во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Алексић Милоша Војислав, Геделовски Ђуре 
Павле, Инић Гојка Крста, Јовановић Данила Пу-
ниша, Љуштина Петра Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бегушевић Илије Радован, Грковић Мирка Об-
рад, Јовандић Санка Милош, Мартинов Милана 
Сава, Недић Јагоша Радош, Орчић Петра Јосип, 
Попић Томе Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Радуловић Гојко Милош; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лемајић Марка Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Крајиновић Петра Бранко. 
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С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

394. Одлука за делот од приходите на Народ-
ната банка на Југославија што се издво-
јува за трошоците за изработка на банк-
ноти и ковани пари во 1976 година — — 649 

395. Одлука за дополнение на Одлуката за од-
редување на преференцијални царински 
стапки за увоз на одредени производи од 
земјите во развој — — — — — — 649 

896. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за посебниот Основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот за 
заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување и нивниот сојуз** — — — 649 

Страна 
397. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за посебниот Основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот за 
заедниците на здравственото осигурување-
и нивните сојузи — — — — — — 650 

398. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделните 
конта во посебниот Основен контен план 
за заедниците на пензиското и инвалид-
ското осигурување и нивниот сојуз — — 650 

399. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделните 
конта во посебниот Основен контен план 
за заедниците на здравственото осигуру-
вање и нивните сојузи — — — — — 652 

400. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот-на пополнување 
и поднесување на исправите во царинска-
та постапка — — — — — — — — 654 

401. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „L'Europeo" — 657 

402. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „И Mondo" — 657 

403. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Бег Spiegel" 657 

404. Одлука за привремено регулирање на 
кредитите од примарната емисија за де-
ловните банки што на територијата на СР 
Србија ги кредитираат организациите на 
здружен труд што претрпеле штета од 
поплавите во јуни 1976 година — — — 657 

405. Одлука за привремено регулирање на 
задолжителната резерва кај Народната 
банка на Југославија за деловните банки 
што на територијата на СР Србија ги кре-
дитираат организациите на здружен труд 
што претрпеле штета од поплавите во 
јуни 1976 година — — — — — 658 

406. Одлука за издавање благајнички записи 
на Народната банка на Југославија — — 658 

407. Одлука за дополнение на Одлуката за 
структурата на пласманите на деловните 
банки според роковите на втасаноста — 659 

408. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за задолжителната резерва на делов-
ните банки кај Народната банка на Југо-
славија — — — — '— — — — — 659 

409. Општествен договор за начинот и усло-
вите за вршење извоз на производи од 
трикотажа и позамантерија и чорапи во 
СССР — — — — — — — — — 659 

410. Спогодба за промена на затечените цени 
за колски, автоматски и други ваги и за 
нивни резервни делови — — — — — 661 

411. Спогодба за промена на затечените цени 
за каширана алу-фолија за тутунската 
индустрија — — — — — — — — 661 

412. Спогодба за промена на затечените цени 
за делови за велосипеди — — — — 662 

413. Спогодба за промена на затечените цени 
за триколки — — — — — — 662 

Укази — — — — — — — — — — 662 
Одликувања — — — — — — — — — 663 
Меѓународни договори — — — — — — 705 
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