
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во мз-
данце на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго* 

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 440 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.009 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редам* 
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 

> 226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

324. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВА-
ЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА ПАТИШТА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-

НОВА И РАЗВОЈ 
Се прогласува Законот за задолжување на самоуправ-

ните интересни заедници за патишта кај Меѓународната 
банка за обнова и развој, што го усвои Собранието на 

. СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 23 април 1986 година. 

П бр. 577 
23 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството нд 

СФРЈ, \ 
Радован Влајковић, с.р. ж 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПАТИШТА КАЈ МЕЃУНАРОД-

НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

Член 1 
Заради изградба и реконструкција на патната мрежа, 

самоуправните интересни заедници за патишта можат да 
земат долгорочен кредит кај Меѓународната банка за об-
нова и развој во износ од 121,485.000 САД долари. 

Корисници на кредитот од став 1 на овој член се: 
1) Самоуправната интересна заедница за магистрал-

ни патишта на СР Босна и Херцеговина, Сараево - во из-
нос од 26,086.000 САД долари; 

2) Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта на Хрватска - во износ од 33,374.000 САД дола-
ри; 

3) Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта, Белград - во износ од 36,491.000 САД долари; 

4) Самоуправната интересна заедница за патишта на 
Словенија - во износ од 25,534.000 САД долари. 

Член 2 
Корисниците на кредитот од член 1 на овој закон се 

должни при склучувањетр на договорот за кредит да ги 
збзбедат најповолните услови што Меѓународната банка 
ш обнова и развој ги дава во поглед на каматите, рокови-
те за отплата и на другите трошоци во врска со кредитот. 

Член 3 
Корисниците на кредитот од член 1 на овој закон за-

еднички ја определуваат банката овластена за работи со 
странство на која, во рокот на втасувањето на обврската 
по кредитот, ќе и ја уплати динарската противвредност на 
обврската. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

325. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА 
РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА НА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА ПЛОВНИОТ ПАТ НА ДУ-
НАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАР-
СКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 

ГОДИНА 
Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот из-

нос на средствата за финансирање на Програмата на тре-
тата етапа на работите и набавката на опрема за обезбеду-
вање габарити на пловниот пат на Дунав од Белград до 
југословенско-унгарската граница во периодот од 1986 до 
1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Соборот на републиките и покраините од 23 ап-
рил 1986 година. 

П бр.578 
23 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАБОТИТЕ И НАБАВКАТА НА 
ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ГАБАРИТИ НА ПЛОВ-
НИОТ ПАТ НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛО-
ВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата за финансирање на Програмата на трета-

та етапа на работите и набавката на опрема за обезбедува-
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ње габарити на пловниот пат на Дунав од Белград до ју-
гословенско-унгарската граница во периодот од 1986 до 
1990 година (во натамошниот текст: Програмата) се ут-
врдуваат во вкупен износ од 2.742,836.000 динари, од што 
во девизи 45,000.000 динари. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбедуваат во 
буџетот на федерацијата, без обврска за враќање. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во 

буџетот на федерацијата за секоја година, и тоа: 
1) во Буџетот на федерацијата 

за 1986 година 
2) во Буџетот на федерацијата 

за 1987 година, 
од што во девизи 

3) во Буџетот на федерацијата 
за 1988 година 
од што во девизи 

4) во Буџетот на федерацијата 
за 1989 година 

5) во Буџетот на федерацијата 
за 1990 година 

Член 3 
Средствата за финансирање на Програмата се пред-

видени врз основа на текуштите цени од 1985 година. 
Валоризацијата на средствата за финансирање на 

Програмата, предвидени за одделни години, ќе се врши 
при донесувањето на буџетот на федерацијата за наредна-
та година, врз основа на податоците на Сојузниот завод за 
статистика за движењето на цените на производите и услу-
гите, односно на трошоците на градењето, ако растежот 
на тие цени, односно трошоци е поголем од 5%. 

Валоризацијата од став 2 на овој член ќе се врши спо-
ред елементите и критериумите за валоризација што ги 
утврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Средствата за финансирање на Програмата утврдени 

во член 2 на овој закон, што нема да се потрошат до кра-
јот на годината за која се определени, можат да се корис-
тат во наредната година за исти намени. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

326. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 

ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се прогласува Законот за здружување во Стопанска-

та комора на Југославија, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраи-
ните од 23 април 1986 година. 

П бр. 569 
23 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић,с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеша с.р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работните организации што вршат стопанска дејност 

се здружуваат во Стопанската комора на Југославија (во 
натамошниот текст: Комората), како самоуправна и 
стручна заедница на организациите на здружен труд. 

Работните организации здружени во сложена орани-
зација на здружен труд можат да одлучат во Комората да 
се здружуваат преку сложената организација. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ор-
ганизациите на здружен труд што, врз основа на сојузен 
закон, се здружени Заедницата на југословенските желез-
ници, во Заедницата на југословенските пошти, телефони 
и телеграфи и Заедницата на југословенското електросто-
панство се здружуваат во Комората преку тие заедници. 

Во Комората се здружуваат и здружените банки и за-
едниците за осигурување на имоти и лица, како и земјо-
делските задруги и други форми на здружување на земјо-
делците - преку Задружниот сојуз на Југославија. 

Работните организации што вршат општествена деј-
ност, која служи за унапредување на трудот и работењето 
на организациите на здружен труд во областа на стопан-
ството, и деловните заедници на организациите на 
здружен труд што вршат стопанска дејност, можат да од-
лучат да се здружат во Комората. 

Во Комората можат да се здружат и научноис-
тражувачки организации. 

Член 2 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 

организации и заедници се здружуваат во Комората зара-
ди: унапредување на трудот и работењето од заеднички 
интерес за стопанството во целост; усогласување на сво-
јот развој, а со тоа и на стопанскиот развој на земјата: 
унапредување на самоуправното организирање; обезбеду-
вање и насочување на здружувањето на труд и средства; 
поуспешно остварување и унапредување на економските 
односи со странство и вклучување на југословенското сто-
панство во меѓународните економски односи; усогласува-
ње на посебните, заедничките и општите интереси; заед-
ничко решавање на развојните и текуштите стопански 
прашања; како и заради разгледување и решавање на дру-
ги прашања од заеднички интерес. 

Член 3 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 

организации и заедници што се здружени во Комората (во 
натамошниот текст: членки на Комората) ги остваруваат 
целите на здружувањето и ги извршуваат задачите на Ко-
мората по пат на здруженија, секции, одбори и други фор-
ми на работа и одлучување во Комората, утврдени со овој 
закон и со статутот на Комората. 

Различните ставови на здруженијата, секциите и на 
другите форми на работа и одлучување во Комората се 
усогласуваат во Собранието на Комората или во заеднич-
ките тела во Комората. 

Член 4 
Членките на Комората управуваат со работите т 

Комората преку своите делегати во Собранието на Комо 
рата и собранијата на здруженијата и секциите. 

Член 5 
Спогодувањето и договарањето на членките на Кс 

мората е основниот начин на подготвување и донесуван: 
на одлуки и утврдување на ставови во Комората. 

Одлуките се донесуваат со мнозинсто на гласови. 

Член 6 
Членките на Комората заемно се одговорни за и 

вршувањето на своите обврски што произлегуваат од ст 
тутот на Комората, од самоуправните спогодби што ] 

200,000.000 динари; 

650,000.000 динари; 
25,000.000 динари; 

650,000.000 динари; 
20,000.000 динари; 

650,000.000 динари; 

592,836.000 динари. 
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склучиле во рамките на Комората, од одлуките, Заклучо-
ците и другите акти што, во согласност со статутот на Ко-
мората, се донесуваат во Комората. 

Собранието на Комората, здруженијата, секциите и 
другите форми на работа и одлучување го разгледуваат 
извршувањето на политиката утврдена со сојузните план-
ски акти, остварувањето на заедничките програми за раз-
вој, на заклучоците, одлуките и другите акти донесени во 
Комората и преземаат мерки и активности со кои се обез-
бедува нивното извршување} и се одговорни за тоа пред 
организациите на здружен тр>уд во целата општествена за-
едница. 

Член 7 
Делегатите во Собранието на Комората и собранија-

та на здруженијата и секциите се одговорни за својата ра-
бота пред членките на Комората што ги избрале, а други-
те носители на функции пред Собранието на Комората. 

Член 8 
Комората соработува со стопанските комори на ре-

публиките и на автономните покраини и со основните ко-
мори и со нив се договара особено за прашањата од инте-
рес за стопанството на земјата во целина. 

Стопанските комори спогодбено го утврдуваат начи-
нот на остварувањето на меѓусебната соработка од став 1 
на овој член. 

Член 9 
Во извршувањето на своите задачи, Комората сора-

ботува со сојузните органи и со свои иницијативи, мисле-
ња, предлози и други активности учествува во изградува-
њето на стопанскиот систем, утврдувањето на економска-
та политика и во решавањето на прашањата од интерес за 
стопанството на земјата. 

Во извршувањето на своите задачи, Комората сора-
ботува и со општествено-политичките и други општестве-
ни организации и со други организации и заедници на ни-
во на федерацијата. 

Член 10 
Комората соработува со стопанските комори на дру-

ги земји и со соодветни меѓународни и национални сто-
пански организации. 

Заради унапредување на стопанските односи со од-
делни земји, Комората може, заедно со коморите на од-
носните земји, да основа мешовити комори. 

Член 11 
Работата на Комората е јавна. 
Комората обезбедува редовно известување на член-

ките на Комората и на јавноста за својата работа. 
Начинот на обезбедување јавност на работата на Ко-

мората се уредува со нејзиниот статут. 

Член 12 
Комората е правно лице, со права, обврски и одго-

ворности утврдени со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и 
со нејзиниот статут. 

II. ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

Член 13 
Членките на Комората ги усогласуваат интересите и 

заеднички одлучуваат и преземаат мерки и активности за-
ради обезбедување на: унапредување на производството, 
прометот и вршењето на услуги; усогласување развојот 
на гранките и групациите и на стопанството како целина; 
функционирање на единствениот југословенски пазар; оп-
тимално организирање на стопанството за извоз на стоки 
и услуги, унапредување на деловно-техничката соработка, 
кооперацијата и заедничките вложувања со странски пар-
тнери и вршење на други работи од значење за унапреду-
вањето на економските односи со странство; подготвува-
ње и остварување на мерките на економската политика; 
поврзување на организациите на здружен труд во оствару-
вањето на заедничките интереси и склучувањето на само-

управни спогодби и општествени договори; програмско, 
развојно и деловно интегрирање на југословенското сто-
панство врз основите на самоуправувањето; информира-
ње на организациите на здружен труд за научно-технички-
те достигања, за показателите на понудата и побарувачка-
та на пазарот и за други податоци што придонесуваат за 
унапредувањето на нивната работа и работење; стручно 
усовршување на кадрите што вршат определени задачи и 
работи во областа на економските односи со странство; 
извршување на други задачи и работи што се утврдени со 
посебни сојузни закони, со актите за планирање и со други 
акти што ги донесуваат Собранието на СФРЈ и Сојузниот 
извршен совет и со статутот на Комората. 

Членките на Комората, по пат на делегатите во Со-
бранието на Комората, во собранијата на здруженијата и 
секциите, преку заедничките тела и други форми на заед-
ничка работа и одлучување во Комората, ги усогласуваат 
интересите, заземаат ставови и донесуваат одлуки во сог-
ласност со законот и статутот на Комората за прашањата 
од став 1 на овој член и ги утврдуваат меѓусебните обвр-
ски и одговорности за нивно спроведување. Ставовите за 
прашањата за чие решавање се надлежни други органи и 
организации, Комората им ги упатува на тие органи и ор-
ганизации. 

Член 14 
Со одлуките и ставовите што ги донесуваат и утврду-

ваат во Комората, членките на Комората се должни да 
придонесуваат особено за: 

1) обезбедување на квалитетни елементи и критериу-
ми во стопанисувањето; 

2) остварување на целите и задачите утврдени со оп-
штествениот план на Југославија и со актите за негово ос-
тварување; 

3) разработка и остварување на основните определби 
на стратегијата на единствениот технолошки развој на Ју-
гославија и на утврдената политика за научноистражувач-
ката работа и примена на современите научни, техничко-
-технолошки достигања и рационализација, како и зашти-
тата на човековата средина; 

4) самоуправно поврзување на организациите на 
здружен труд, поделба на трудот, кооперација, специјали-
зација и зголемување на продуктивноста на трудот; 

5) меѓусебно усогласување на развојот на одделни ор-
ганизации на здружен труд, гранки и групации и на други 
делови од стопанството, и на нивните производствени ка-
пацитети, на транспортните и други услуги и на стоковни-
от промет; 

6) поефикасно и поекономично користење на распо-
ложивите капацитети, енергија, средства и домашни изво-
ри на суровини; 

7) унапредување и примена на современа организаци-
ја во работата и работењето; 

8) приспособување на производството и услугите кон 
барањата на домашниот и странскиот пазар, посебно при-
способување на нивниот квалитет и стандард. 

Член 15 
Во планирањето на стопанскиот и општествениот 

развој, Комората особено: 
1) организира подготвување и донесување на заед-

нички програми за развој на организациите на здружен 
труд што се од суштествено значење за хармоничниот раз-
вој на стопанството на земјата и заедничките програми за 
извоз на стоки и услуги, како и за склучување на само-
управни спогодби со кои меѓусебно преземаат обврски за 
остварувањето на овие заеднички програми; 

2) организира донесување на заеднички планови на 
организациите на здружен труд, чија дејност е од значење 
за хармоничниот стопански развој на земјата и за општес-
твената репродукција; 

3) презема активности за да се обезбеди усогласување 
на посебните, заедничките и општите интереси во подгот-
вувањето на заедничките програми и заедничките плано-
ви; 

4) презема активности, во постапката на подготовка, 
заедничките планови на организациите на здружен труд 
здружени во Заедницата на југословенските железници, За-
едницата на југословенските пошти, телефони и телегра-
фи и Заедницата на југословенското електростопанство, 

) 
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ла се усогласуваат со заедничките потреби и интереси на 
стопанството во целост; 

5) учествува во изработката на насоките за подготву-
вање на среднорочните планови што ги донесува Собра-
нието на СФРЈ и во подготвувањето на општествениот 
план на Југославија и на актите за неговото остварување. 

Комората им укажува стручна помош во подготвува-
њето на заедничките програми за развој на организациите 
на здружен труд што се од суштествено значење за хармо-
ничниот развој на стопанството на земјата и на заеднички-
те програми за извоз на стоки и услуги, го следи нивното 
остварување и презема активности организациите на 
здружен труд да ги извршуваат меѓусебно преземените об-
врски. Комората, по потреба, им дава иницијативи на Со-
бранието на СФРЈ, на Сојузниот извршен совет и на други 
сојузни органи за преземање на мерки и активности што 
придонесуваат за ефикасно остварување на тие заеднички 
програми. 

Член 16 
Комората е должна со иницијативите и предлозите за 

уредување и унапредување на односите помеѓу организа-
циите на здружен труд, со усогласување на стопанскиот 
развој и со вкупната активност да придонесува за обезбе-
дување на: 

1) самоуправно здружување на организациите на 
здружен труд на целата територија на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

2) остварување на рамноправна положба на организа-
циите на здружен труд во вршењето на дејности и стекну-
вањето на доход на единствениот југословенски пазар; 

3) слободно движење и здружување на трудот и сред-
ствата и слободна размена на стоки и услуги на целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија; 

4) самоуправно спогодбување и општествено догова-
рање за унапредувањето на економските односи помеѓу 
организациите на здружен труд што се занимаваат со про-
мет на стоки и услуги и производствените и други органи-
зации. 

Член 17 
Комората е должна во согласност со своите права и 

должности да презема мерки и активности со кои се спре-
чува засновањето на монополска положба, нарушувањето 
на единствениот југословенски пазар, нелојалната конку-
ренција и други појави со кои организациите на здружен 
труд неосновано стекнуваат предности на единствениот 
југословенски пазар. 

За таа цел Комората: 
- покренува кај надлежните органи утврдување на од-

говорноста на органите и организациите за неспроведува-
њето и недоследното спроведување на законите и другите 
прописи што се однесуваат на обезбедувањето единството 
на југословенскиот пазар; 

- им предлага на Собранието на СФРЈ и на Сојузни-
от извршен совет, во рамките на своите надлежности, да 
преземаат мерки и активности за спречување нарушување-
то на единството на југословенскиот пазар и дава иниција-
тиви за донесување, односно за измени и дополненија на 
сојузните закони и на други сојузни прописи заради от-
странување на причините за нарушување на единството 
на југословенскиот пазар и за уредување и унапредување 
на меѓусебните односи на организациите на здружен труд 
на тој пазар. 

Член 18 
Комората, во согласност со сојузниот закон, учеству-

ва во изградувањето на политиката на цените, го следи 
нејзиното остварување, обезбедува преиспитување и го по-
ттикнува усогласувањето на односите и нивото на цените 
на одделни производи и услуги што се од интерес за цела-
та земја. 

Член 19 
Во областа на економските односи со странство, Ко-

мората: 
1) ги оценува и анализира условите и можностите за 

развој на економските односи со одделни земји, групи зем-
ји и одделни економски групации во странство; 

2) го поттикнува и придонесува за организирањето на 
производството за извоз и усогласувањето на програмите 
за извоз и увоз на стоки и услуги, го следи нивното из-
вршување, презема активности организациите на здружен 
труд да остваруваат и да го зголемуваат извозот и дава 
иницијативи и им предлага мерки на сојузните органи за 
поттикнување на извозот; 

3) го координира настапувањето на организациите на 
здружен труд на странскиот пазар и обезбедува нивно за-
едничко настапување на тој пазар; 

4) ги поврзува организациите на здружен труд со 
странски лица во остварувањето и унапредувањето на де-
ловно-техничката соработка, ^операцијата и заедничките 
вложувања и, во согласност со сојузниот закон, за тоа му 
дава мислење на надлежниот орган; 

5) одлучува за отворањето и укинувањето на прет-
ставништва на Комората во странство и ја координира 
работата на организациите на здружен труд во организи-
рањето на надворешнотрговската мрежа во земјата и 
странство; 

6) презема и им предлага на надлежните органи пре-
земање на мерки и активности за чување на угледот на ор-
ганизациите на здружен труд и на угледот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во странство, и 
изрекување на мерки против организациите на здружен 
труд што го повредиле својот углед, угледот на други ор-
ганизации на здружен труд и угледот на СФРЈ во стран-
ство, или што сториле дело на нелојална конкуренции; 

7) врши и други задачи и работи предвидени со по-
себни сојузни закони со кои се уредува вршењето на сто-
пански дејности во странство, прометот на стоки и услуги 
со странство и други економски односи со странство. 

Комората ја развива и унапредува општата стопан-
ска пропаганда во странство и учествува во програмира-
њето на туристичко-информативната дејност во странство 
и, во рамките на своите права и должности, презема мерки 
и активности заради обезбедување на нивното остварува-
ње. 

Член 20 
Комората учествува во подготвувањето на мерките 

на економската политика што ги утврдуваат сојузните ор-
гани. 

Комората го следи дејството на мерките на економ-
ската политика врз работењето и економската положба на 
делови од стопанството и на стопанството во целост, пре-
зема активности организациите на здружен труд и други 
членки на Комората да ги остваруваат утврдените цели и 
мерките на таа политика и дава иницијативи кај сојузните 
органи за преземање на мерки и за донесување на прописи 
со кои се обезбедуваат поповолни услови за похармоничен 
и постабилен развој на стопанството. 

Член 21 
Комората покренува иницијативи и организира и по-

ттикнува склучување на самоуправни спогодби за 
здружување на труд и средства за остварување на заеднич-
ките програми за развој што се од суштествено значење за 
хармоничниот развој на стопанството на земјата и на за-
еднички програми за извоз на стоки и услуги; за коорди-
ниран настап на организациите на здружен труд на стран-
скиот пазар, за обезбедување на средства за истражување 
и применување на новите научно-технички и технолошки 
достигања, како и за други прашања од посебно значење 
за стопанството на земјата. 

Кога со сојузен закон е утврдено дека определени 
прашања се утврдуваат со самоуправна спогодба на орга-
низациите на здружен труд во рамките на Комората, орга-
ните во Комората се должни навремно да дадат иниција-
тива и да го организираат склучувањето на таквата спо-
годба. 

Член 22 
Комората организира и обезбедува информирање на 

членките на Комората и за таа цел: ги организира и по-
врзува изворите на општествено-економските, деловните, 
научно-техничките и технолошките информации и пода-
тоци од земјата и странство, што придонесуваат за поус-
пешна работа и работење на организациите на здружен 
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труд, ги прави достапни за организациите на здружен 
труд и им предлага на соодветни органи и организации 
собирање на податоци од интерес за стопанството. 

Комората ги следи научно-техничките достигања во 
светот, ги известува организациите на здружен труд за до-
стигнатото ниво на развојот на технологијата за одделни 
гранки и групации, го следи движењето на понудата и по-
барувачката на стоки и услуги на домашниот и странски-
от пазар и за тоа ги известува организациите на здружен 
труд и, заради похармоничен развој на одделни делови на 
стопанството и на стопанството во целост, го обезбедува 
и унапредува меѓусебното информирање на организации-
те на здружен труд за намераваните инвестициони 
вложувања. 

Комората ја следи оптималноста на користењето на 
капацитетите, за тоа ги информира своите членки и презе-
ма мерки и активности за нивно општествено и економски 
целесообразно користење. 

Комората формира посебна служба за информирање 
која, во рамките на општествениот систем на информира-
њето, обезбедува собирање, обработка и искажување на 
податоците и информациите од ст. 1 до 3 на овој член, и ја 
програмира нејзината дејност. 

Во извршувањето на задачите од ст. 1 до 3 на овој 
член, Комората ја усогласува активноста со информацио-
ните служби во федерацијата и соработува со други субјек-
ти на општествениот систем на информирањето. 

Член 23 
Комората презема мерки и активности за поттикну-

вање, зацврстување и развивање на добрите деловни оби-
чаи, деловниот морал и совесноста во работењето и ја јак-
не одговорноста на организациите на здружен труд за из-
вршување на договорите, самоуправните спогодби и оп-
штествените договори во меѓусебните односи на единстве-
ниот југословенски пазар и во односите со странство. 

Комората донесува посебни узанси во областа на 
прометот на стоки и услуги, а и во други области кога тоа 
е предвидено со сојузен закон. 

Член 24 
Комората, во соработка со стопанските комори на 

републиките и на автономните покраини, организира 
стручно усовршување на кадрите за вршење на работите 
во претставништвата на организациите на здружен труд и 
на Комората во странство, како и на кадрите што вршат 
работи на надворешнотрговски промет и поради тоа Ја ут-
врдува програмата за стручно усовршување. 

III. ОРГАНИ ВО КОМОРАТА 
Член 25 

Органи на Комората се Собранието и Надзорниот 
одбор. 

Собранието на Комората има Извршен одбор и пре-
тседател на Собранието. 

Комората има претседател на Комората. 
Претседателот на Комората е и претседател на Из-

вршниот одбор на Собранието на Комората. 

Член 26 
Собранието на Комората е орган на управување со 

Комората. 
Собранието на Комората го сочинуваат делегатите 

на членките на Комората. 
Делегатите во Собранието на Комората и во другите 

органи и тела на Комората ги избираат членките на Комо-
рата на начин утврден со статутот на Комората. 

Делегатите се избираат на четири години, со 
можност за повторен избор на уште четири години. 

Претседателот на Собранието на Комората се грижи 
за подготвување на седниците на Собранието на Комора-
та, свикува седници на Собранието на комората, предлага 
дневен ред и им претседава на тие седници и врши и други 
работи во согласност со статутот на Комората и со делов-
никот на Собранието на Комората. 

Член 27 
Собранието на Комората: 

1) донесува статут на Комората, посебни узанси и 
програма за работа на Комората, финансиски план и за-
вршна сметка на Комората и деловник за нејзината рабо-
та; 

2) донесува одлуки, ставови и заклучоци, правилници 
и други акти утврдени со статутот на Комората; 

3) разгледува прашања од значење за стопанството 
во целост, за тоа донесува одлуки и ги утврдува ставовите 
и обврските на органите и телата во Комората за презема-
ње на мерки и активности за нивна реализација; 

4) утврдува ставови за нацртот и предлогот на оп-
штествениот план на Југославија и за другите акти на пла-
нирањето, за нацртите и предлозите на мерките на еко-
номската политика и за нацртите и предлозите на сојузни-
те закони и на други акти на сојузните органи од посебно 
значење за стопанството и им ги доставува на Собранието 
на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет; 

5) одлучува за формирањето на здруженија, секции, 
одбори и на други форми на работа во Комората, за склу-
чувањето на општествени договори и самоуправни спо-
годби, за учеството на Комората во работата на соодвет-
ни меѓународни организации и за основањето на мешови-
ти комори, за основањето и укинувањето на претставниш-
тва на Комората во странство, за прашањата од областа 
на општонародната одбрана и општествената самозашти-
та, како и за други прашања за кои, според нивната приро-
да, одлуки не можат да донесат други органи во Комора-
та, здружението, секцијата и другите форми на работа и 
одлучување; 

6) ги избира и разрешува Надзорниот одбор на Комо-
рата и Извршниот одбор на Комората, претседателот на 
Комората и претседателот на Собранието на Комората; 

7) врши и други работи утврдени со статутот на Ко-
мората; 

Статутот на Комората, посебните узанси, програма-
та за работа, финансискиот план и завршната сметка на 
Комората, како и одлуките за основање и укинување на 
претставништвата на Комората во странство, за основање 
на мешовити комори и за учество на Комората во работа-
та на соодветни меѓународни организации, Собранието на 
Комората ги донесува на предлог од Извршниот одбор. 

Сите други прашања од став 1 на овој член Собрани-
ето на Комората може да ги разгледува и за нив да одлу-
чува на предлог од членките на Комората, од Извршниот 
одбор, здруженијата, секциите и од други форми на рабо-
та и одлучување во Комората. 

Ако членката на Комората не е согласна со ставовите 
што ќе се заземат во здружението, секцијата, одборот и во 
друга форма на работа и одлучување во Комората, може 
да бара односното прашање да го разгледа Собранието на 
Комората и за него да заземе став. 

Член 28 
Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на 

Комората и за својата работа е одговорен пред Собрание-
то на Комората. 

Извршниот одбор: ги извршува одлуките, заклучоци-
те, насоките и препораките на Собранието на Комората и 
се грижи за нивното извршување; дава иницијативи и ја 
организира работата за извршување на задачите на Комо-
рата; му предлага на Собранието на Комората донесува-
ње на соодветни одлуки, ставови и други акти, а на барање 
од Собранието на Комората или на предлог од предлага-
чите, ги разгледува иницијативите и предлозите на член-
ките на Комората, здруженијата, секциите и други форми 
на работа и одлучување во Комората и за нив му дава 
мислење на Собранието на Комората; ги назначува рако-
водните работници во стручната служба на Комората оп-
ределени со статутот на Комората; врши и други работи 
утврдени со статутот на Комората. 

Член 29 
Надзорниот одбор на Комората го контролира спро-

ведувањето на статутот и на другите општи акти на Комо-
рата, остварувањето на правата и извршувањето на об-
врските на членките на Комората, како и дали средствата 
на Комората се користат одговорно и општествено и еко-
номски целесообразно. 

Надзорниот одбор е должен за резултатите од кон-
тролата што ја врши и за своите ставови да го известува 
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Собранието на Комората во роковите и на начинот ут-
врдени со статутот на Комората. 

Член 30 
Претседателот на Комората дава иницијативи за ра-

ботата на органите на Комората, здруженијата, секциите 
и другите форми на работа и одлучување во Комората, се 
грижи за: остварувањето на програмата за работа на Ко-
мората, организирањето на соработка со стопанските ко-
мори на републиките и на автономните покраини, со со-
јузните органи, општествено-политичките организации, 
самоуправните и други организации и заедници, извршу-
вањето на актите на Комората и врши други работи ут-
врдени со статутот на Комората. 

Претседателот на Комората ја претставува Комора-
та. 

Претседателот на Комората ја организира работата, 
свикува седници, предлага дневен ред и им претседава на 
седниците на Извршниот одбор на Собранието на Комо-
рата. 

Претседателот на Комората е одговорен за закони-
тоста на работата на Комората и во тој поглед ги има ов-
ластувањата утврдени со законот за работоводните орга-
ни на организациите на здружен труд. 

Претседателот на Комората за својата работа е одго-
ворен пред Собранието на Комората. 

IV. ФОРМИ НА РАБОТА И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО КОМО-
РАТА 

1. З д р у ж е н и ј а 

Член 31 
Организациите на здружен труд и други членки на 

Комората, развојно и деловно поврзани, се организираат 
во здружение во рамките на Комората, како форма на ни-
вната заедничка работа и одлучување во Комората. 

Членката на Комората може да биде и членка на по-
веќе здруженија. 

Собранието на Комората, во согласност со статутот 
на Комората, утврдува кои здруженија се организираат во 
Комората. 

Член 32 
Членките на Комората во здружението: 
1) разгледуваат прашања од заеднички интерес и ме-

ѓусебно ги поврзуваат и усогласуваат своите интереси; 
2) даваат иницијатива, се спогодуваат за подготвува-

њето и донесувањето на заедничките програми за развој, 
програмите за извоз и увоз на стоки и услуги и заеднички-
те планови и заеднички преземаат мерки и активности за-
ради обезбедување на оптимален заеднички развој и пое-
фикасно и поекономично користење на своите капацитети, 
енергијата и домашните извори на суровини; 

3) се договараат за здружувањето на тудот и сред-
ствата, преземаат други мерки и активности со кои се 
обезбедуваат рационализација, зголемување и унапредува-
ње на нивното производство и зголемување на продуктив-
носта, поделба на трудот, кооперација, специјализација и 
зголемување на производствените капацитети; 

4) одлучуваат за активностите со кои се создаваат ус-
лови за поцелосно и поефикасно обезбедување на развојот 
и организирање на научноистражувачката и развојната ра-
бота, примена на современите научни и техничко-техно-
лошки достигања во нивниот развој и работење и развива-
ње на различни форми и деловно-техничка соработка; 

5) ги следат и заземаат ставови за условите за стопа-
нисувањето и положбата на гранките, групациите и други-
те делови на стопанството и му предлагаат на Собранието 
на Комората давање на иницијативи за преземање мерки 
и активности и донесување на сојузни закони и други про-
писи со кои се унапредуваат условите за стопанисување; 

6) заземаат ставови за 'нацртите и предлозите на мер-
ките на економската политика и за нацртите и предлозите 
на сојузните закони и други акти на сојузните органи од 
значење за стопанството и, по потреба, му предлатаат на 
Собранието на Комората да ги утврди своите ставови за 
тие прашања и да им достави на СОЈУЗНИОТ извршен совет 
и на Собранието на СФРЈ иницијативи за преземање на 
мерки; 

7) заземаат ставови за нацртите и предлозите на ак-
тите за планирање што ги донесува Собранието на СФРЈ 
и, по потреба, му предлагаат на Собранието на Комората 
утврдување на ставови и давање иницијатива до Сојузни-
от извршен совет и до Собранието на СФРЈ за преземање 
мерки и активности со кои се овозможува ефикасно оства-
рување на општествениот план на Југославија и на актите 
за неговото спроведување; 

8) ги следат и оценуваат појавите на единствениот ју-
гословенски пазар, особено дојавите на монополистичко 
однесување, нелојална конкуренција на пазарот и нарушу-
вање на единството на југословенскиот пазар и заземаат 
ставови за тие прошања, преземаат мерки и активности 
спрема организациите на здружен труд што се однесуваат 
спротивно од прописите и утврдената политика и ги нару-
шуваат добрите деловни обичаи и му предлагаат на Со-
бранието на Комората, како и на други надлежни органи, 
преземање на мерки и активности од нивната надлежност; 

9) ги разгледуваат и анализираат појавите на нару-
шување на природните вредности на човековата средина, 
обезбедуваат услови за нејзино зачувување и заштита и се 
грижат за спречување и отстранување на штетните после-
дици настанати со загадување на човековата средина; 

10) преземаат мерки и активности за развивање на 
современата организација на работата и работењето; 

11) одлучуваат и за други прашања утврдени со ста-
тутот на Комората. 

Одлуките и ставовите на здруженијата од значење за 
здружениот труд, во целост или за членките на Комората 
надвор од здруженијата, ги изразуваат определбите на Ко-
мората кога ќе ги прифати Собранието на Комората или 
заедничкото тело на Комората, во чиј делокруг на работа 
спаѓаат тие прашања. 

Член 33 
Здружението има Собрание. 
Членките на Комората, организирани во здружение, 

можат да формираат и други форми на работа во рамките 
на здружението, во согласност со статутот на Комората. 

Собранието на здружението го сочинуваат делегати 
на членките на Комората што се организирани во 
здружението. 

Делегатите во собранието на здружението се избира-
ат на начинот утврден со статутот на Комората. 

Член 34 
Кога во здружението се разгледуваат прашања и зазе-

маат ставови од интерес и за членките на Комората што 
не се во тоа здружение, во работата на здружението или на 
друга форма на работа во рамките на здружените можат 
да учествуваат и тие членки, на начинот утврден со стату-
тот на Комората. 

Член 35 
Здруженијата се должни меѓусебно да соработуваат и 

да ги усогласуваат ставовите, а за таа цел можат да 
одржуваат заеднички седници на своите собранија и други 
форми на работа, како и да формираат заеднички работни 
тела, во согласност со статутот на Комората. 

2 . С е к ц и и 

Член 36 
Во Комората се организираат секции за унапредува-

ње на економските односи со странство како посебна фор-
ма на заедничка работа и одлучување на членките на Ко-
мората во извршувањето на задачите од областа на еко-
номските односи со странство. 

Членките на Комората што вршат надворешнотргов-
ски промет со определена земја или со група земји, однос-
но што вршат стопанска дејност во тие земји, задолжител-
но се организираат во секција, во согласност со статутот 
на Комората. 

Во работата на секцијата можат да учествуваат и за-
интересираните производствени организации на здружен 
труд и други членки на Комората, на начинот утврден со 
статутот на Комората. 

Одлуките и ставовите на секцијата од значење за 
здружениот труд во целост или за членките на Комората 
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надвор од секцијата, ги изразуваат определбите на Комо-
рата кога ќе ги прифати Собранието на Комората, ако со 
сојузен закон не е определено поинаку. 

Член 37 
Членките на Комората во секцијата: 
1) ги утврдуваат основите за програмирање на сора-

ботката со определена земја или група земји, ја разгледу-
ваат состојбата и се известуваат за движењата на стран-
ските пазари и предлагаат мерки и активности за унапре-
дување на соработката и се грижат за остварувањето на 
стратегијата на економската соработка со определена зем-
ја или група земји; 

2) ги усогласуваат заедничките интереси и обезбеду-
ваат кооридиниран настап на организациите на здружен 
труд на странскиот пазар; 

3) ги разгледуваат општите услови и можностите за 
работење со одделни земји или со група земји, што се од-
несуваат на научно-технолошката соработка и коопераци-
ја, финансиската и комерцијалната соработка и на други 
форми на соработка, како и на размената на стоки и услу-
ги; 

4) се спогодуваат за здружувањето на средства за за-
еднички утврдените намени и за други форми на меѓусеб-
на соработка; 

5) ги разгледуваат прашањата за унапредување на 
производството во земјата заради извоз на стоки и услуги 
и ги поттикнуваат организациите на здружен труд за пре-
структуирање на производството заради зголемување на 
извозот и унапредување на квалитетот на стоките и услу-
гите; 

6) ја разгледуваат организацијата на надворешно-
трговската мрежа и заземаат ставови, му даваат иниција-
тиви на Собранието на Комората за донесување на одлуки 
и утврдување на ставови, заземаат ставови за отворање и 
укинување на претставништва на Комората во странство, 
ја следат, насочуваат и контролираат работата на прет-
ставништвата на Комората во странство и ги разгледува-
ат нивните извештаи; 

7) ја разгледуваат, координираат и следат работата 
на претставништвата и на деловните единици на органи-
зациите на здружен труд во странство и преземаат други 
мерки и активности за унапредување на нивната работа и 
работење, во согласност со статутот на Комората; 

8) ги разгледуваат појавите и преземаат мерки и дру-
ги активности за сузбивање на нелојалната конкуренција 
на организациите на здружен труд на странскиот пазар и 
за заштита на угледот на организациите на здружен труд 
и на угледот на СФРЈ во странство; 

9) вршат и други задачи и работи за унапредување на 
економските односи со странство, утврдени со сојузен за-
кон и со статутот на Комората. 

За своите одлуки, ставови, мислења и предлози сек-
циите го известуваат Извршниот одбор на Собранието на 
Комората, кој е должен да се грижи за нивното извршува-
ње. 

Член 38 
.Собранието на Комората утврдува за кои земји и гру-

пи земји се организираат секции. 

Член 39 
Секцијата има Собрание. 
Со статутот на Комората може да се утврди серија-

та да може да има и други форми на работа. 
Собранието на секцијата го сочинуваат делегати на 

членките на Комората во секцијата. 
Делегатите во собранието на секцијата се избираат 

на начинот утврден со статутот на Комората. 

3 . О д б о р и 
Член 40 

Во Комората се формираат одбори, како заеднички 
тела на сите членки на Комората, заради разгледување и 
решавање на прашања од значење за целото стопанство 
или за повеќе области од стопанството. 

Собранието на Комората ги формира одборите, ги 
утврдува нивните задачи и составот и ги избира нивните 
членови, согласно со статутот на Комората. 

Член 41 
Одборот ги разгледува прашањата од значење за це-

лото стопанство или за повеќе области на стопанството за 
кои е формиран и за тоа предлага и утврдува ставови, ако 
со статутот или со друг општ акт на Комората не е опре-
делено ставовите за определени прашања да ги утврдува 
Собранието на Комората. 

Одборот може да донесува одлуки и да утврдува ста-
вови од својот делокруг кога за тоа е овластен со статутот 
на Комората. 

Одборот ги разгледува различните ставови заземени 
во здруженијата и предлога мерки и активности заради 
нивно усогласување 

Одборот е должен да остварува соработка со органи-
те во Комората, со здруженијата, секциите и други форми 
на работа и одлучување во Комората, во согласност со 
статутот на Комората. 

V. ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА , 

Член 42 
Комората има свој статут. 
Статутот на Комората, одлуките, правилниците, пре-

пораките, заклучоците и ставовите ги донесува и утврдува 
Собранието на Комората. Со статутот на Комората се ут-
врдуваат актите што можат да ги донесуваат собранијата 
на здруженијата, на секциите и други форми на работа и 
одлучување во Комората. 

Член 43 
Со статутот на Комората се уредуваат особено: зада-

чите на Комората; органите во Комората и нивниот де-
локруг, состав, број на членови и начинот на избор; наче-
лата за организирање на здруженија, секции и други фор-
ми на работа и одлучување во Комората; начинот на фор-
мирање заеднички тела во Комората; правата, обврските 
и одговорностите на членките на Комората; изборот и 
траењето на мандатот на делегатите во собранијата на 
здруженијата, секциите и други форми на работа и одлучу-
вање во Комората; начинот на избор претседател на Ко-
мората, на Извршниот одбор и претседател на Собрание-
то на Комората и траењето на мандатот; начинот на од-
лучување во Комората; условите за основање мешовити 
комори; содржината и формите на остварување соработка 
со стопанските комори на републиките и на автономните 
покраини, со органите на федерацијата и со други органи 
и организации; јавноста на работата на Комората и извес-
тувањето на членките на Комората за извршувањето на 
задачите на Комората и за работата на нејзините органи и 
на другите форми на работа и одлучување во Комората; 
мерките на општествена дисциплина што Судот на честа 
им ги изрекнува на членките на Комората; формите на 
подготовка за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита; начинот на обезбедување средства за оствар-
вање на задачите на Комората; положбата, начелата на 
организирање и задачите на стручната служба и постапка-
та за донесување статут на Комората и други општи акти 
на Комората. N 

Статутот на Комората го потврдува Собранието на 
Комората. 

Член 44 
Комората може да донесува општи задолжителни од-

луки, ако за тоа е овластена со сојузен закон, на начинот и 
под условите што се утврдени со тој закон. 

VI. ОДНОСИ НА КОМОРАТА И НА ОРГАНИТЕ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 45 
Комората има право и должност да дава мислења, за-

белешки и предлози на нацрти и предлози на сојузни зако-
ни и други сојузни прописи, акти на планирање и други 
општи акти, да дава иницијативи и да предлага и учеству-
ва во подготовките на определени сојузни закони и други 
прописи и други општи акти за прашањата што се од ин-
терес за членките на Комората. 
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Сојузниот извршен совет, сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации доставуваат на разгледува-
ње до Комората нацрти и предлози на сојузни закони и на 
други сојузни прописи и други општи акти и мерки што се 
од интерес за стопанството во целост или за одделни 
гранки и групации. 

Сојузниот извршен совет, сојузните органи на упра-
вата и сојузните организации се должни мислењата, забе-
лешките и предлозите на Комората да ги разгледаат и да 
ја известат за своите ставови. 

Член 46 
Комората е должна да ги разгледува иницијативите и 

предлозите на Сојузниот извршен совет, на сојузните ор-
гани на управата и на сојузните организации. 

Кога разгледува иницијативи и предлози на Сојузни-
от извршен совет, Комората е должна да го извести Сојуз-
ниот извршен совет за своите ставови. На барање од Со-
јузниот извршен совет, Комората е должна да го извести 
за своите ставови и по повод иницијативи и предлози на 
сојузните органи и сојузните организации. 

Член 47 
Комората и сојузните органи на управата можат да 

основаат заеднички работни тела за проучување на состој-
бата во одделни области и на системски и други важни 
прашања, што се од значење за работата на Комората и 
на сојузните органи на управата, за согледување на резул-
татите од спроведувањето на одделни мерки и за подго-
товката на одделни предлози. 

VII. САМОУПРАВНИ СУДОВИ И НАДВОРЕШНО-
ТРГОВСКА АРБИТРАЖА ПРИ КОМОРАТА 

Член 48 
При Комората постои Суд на честа. 
Судот на честа одлучува за повреди на добрите де-

ловни обичаи во надворешнотрговското работење, за по-
вреди со кои се нарушува единството на југословенскиот 
пазар или се спроведуваат монополистички дејствија на 
тој пазар, за повреди на самоуправните спогодби и оп-
штествените договори, ако е тоа предвидено во нив, како 
и за повреди на добрите деловни обичаи на домашниот 
пазар, ако во постапката учествуваат странки од две или 
повеќе републики. 

Судот на честа одлучува и за неизвршување на об-
врските на членките на Комората и за други повреди на 
статутот и на општо задолжителните одлуки на Комора-
та, за чија повреда, согласно со статутот на Комората, 
можат да се изречат мерки на општествена дисциплина. 

Како повреда на добрите деловни обичаи се сметаат 
особено постапките на организациите на здружен труд со 
кои, спротивно на добрите деловни обичаи, и се нанесува 
штета на општествената заедница или на друга организа-
ција на здружен труд или се урива угледот на СФРЈ во 
странство. 

Мерките што може да ги изрече Судот на честа се ут-
врдуваат со статутот на Комората. 

Член 49 
При Комората постои Постојан избран суд пред кој 

организациите на здружен труд можат да ги изнесуваат 
меѓусебните спорови определени со статутот на Комора-
та, во согласност со законот, заради спогодбено решавање 
на тие спорови, со посредување или одлучување за тие 
спорови, ако странките ја договора!* или со самоуправна 
спогодба ја утврдат надлежноста на Постојаниот избран 
суд. 

Одлуката на Постојаниот избран суд е конечна и има 
сила на правосилна пресуда. 

Член 50 
При Комората постои Надворешнотрговска арбит-

ража за решавање на спорови: 
1) од деловните односи што настануваат во надво-

решнотрговскиот промет помеѓу домашни организации 
на здружен труд односно други самоуправни организации 
и заедници и странски физички и правни лица, како и за 
решавање на тие спорови помеѓу странски физички и 
правни лица; 

2) што се однесуваат^ бродови и на пловидбата на 
море и на внатрешните води, односно на кои се применува 
пловидбеното право, ако барем едната од странките е 
странско физичко или правно лице. 

Надворешнотрговската арбитража решава спорови 
кога странките писмено ја договориле нејзината над-
лежност. 

Во сите спорни работи Надворешнотрговската ар-
битража може, на барање од едната или од обете страни, 
да посредува меѓу нив заради мирење. 

Арбитражната одлука е конечна и има сила на право-
силна пресуда. 

Член 51 
Недлежноста, составот и организацијата на Судот на 

честа, на Постојаниот избран суд и на Надворешнотргов-
ската арбитража при Комората, начинот на избор и разре-
шување на нивните членови и постапката во работите од 
нивната надлежност се утврдуваат со правилник што го 
донесува Собранието на Комората во согласност со зако-
нот. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА КОМОРАТА 

Член 52 
Средствата потребни за работа на Комората се обез-

бедуваат со придонес од членките на Комората. 
Средствата за работа на Комората се утврдуваат врз 

основа на годишната програма за работа на Комората со 
која се утврдуваат задачите на органите на Комората, на 
здруженијата и на другите форми на работа во Комората. 

Основицата и стапката на придонесот ги утврдува 
Собранието на Комората. 

Со статутот на Комората се утврдуваат начинот и 
роковите за плаќање на придонесот. 

Член 53 
Комората е должна, врз основа на својата програма 

за работа, за секоја година да донесе финансиски план и 
завршна сметка. 

На финансиско-материјалното работење на Комора-
та сообразно се применуваат прописите што важат за ор-
ганите на општествено-политичките заедници. 

IX. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 

Член 54 
Административно-стручните, помошните и со нив 

слични работи за потребите на Комората ги врши струч-
ната служба на Комората. 

Работниците што ги вршат работите од став 1 на овој 
член формираат работна заедница. 

Врз стручната служба на Комората сообразно се при-
менуваат одредбите од законот со кои се уредуваат по-
ложбата, правата, обврските и одговорностите на работ-
ната заедница која врши административно-стручни, по-
мошни и со нив слични работи за организацијата на 
здружен труд, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 55 
Актот за организацијата на стручната служба на Ко-

мората го донесува Извршниот одбор на Собранието на 
Комората. 

На актот за систематизацијата на работните задачи и 
работите на стручната служба на Комората согласност да-
ва Извршниот одбор на Собранието на Комората. 

Член 56 
Комората има секретар на Комората. 
Секретарот на Комората: раководи со стручната 

служба на Комората; му помага на претседателот на Со-
бранието на Комората и на претседателот на Комората 
во подготвувањето на седниците на Собранието на Комо-
рата односно на Извршниот одбор и се грижи за извршу-
вањето на одлуките, заклучоците и другите акти на тие ор-
гани и за доставувањето на определени општи и поединеч-
ни акти до надлежните органи и организации; обезбедува 
остварување соработка помеѓу Комората и другите орга-
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ни и организации во процесот на разгледување на одделни 
прашања во рамките на таа соработка; се грижи за спрове-
дување на статутот и на другите општи акти на Комората 
и врши и други работи утврдени со статутот на Комората. 

Секретарот на Комората е одговорен за законитоста 
на работата на стручната служба на Комората и во тој по-
глед ги џма овластувањата утврдени со закон за работо-
водните органи на организациите на здружен труд. 

Секретарот на Комората е наредбодавец за извршу-
вање на финансискиот план на Комората. 

Секретар на Комората именува Собранието на Комо-
рата без објавување јавен конкурс. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Стопанската комора на Југославија, формирана со 

Законот за здружување на организациите на здружен труд 
во општи здруженија и во Стопанската комора на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/76,63/80 и 64/84), ја 
продолжува работата според одредбите од овој закон. 

Комората е должна статутот и другите општи акти, 
својата организација и работа да ги сообрази со одредбите 
од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото 
влегување во сила, а обврските од член 22 на овој закон -
да ги изврши во рок од две години од денот на влегување-
то во сила на овој закон. 

Член 58 
Општите здруженија во Комората престануваат да 

работат по истекот на рокот утврден со овој закон за сооб-
разување на организацијата и работата на Комората со 
одредбите од овој закон. 

Со денот на престанувањето на работата на општите 
здруженија, Комората ги презема средствата, обврските, 
опремата, другиот имот, архивата и другата документаци-
ја на општите здруженија. 

Член 59 
Работниците на работните заедници на општите 

здруженија ги имаат правата и должностите на работници 
на организациите на здружен труд што престанале со ра-
ботата. 

Комората може да преземе, без конкурс, одделни ра-
ботници од работните заедници на општите здруженија и 
да ги распореди на работни задачи и работи во стручната 
служба на Комората, во согласност со актот за системати-
зацијата на работните задачи и работите на таа служба. 

Член 60 
Задачите и работите што од денот на влегувањето во 

сила на овој закон со посебни прописи се утврдени за оп-
ределни општи здруженија основани за територијата на 
СФРЈ, се сметаат како задачи и работи на Комората. 

Член 61 
Организациите на здружен труд што со самоуправна 

спогодба се здружиле во сложена организација на здружен 
труд се должни во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да утврдат дали во Комората 
се здружуваат преку сложената организација на здружен 
труд и за тоа да ја известат Комората. 

Во истиот рок научноистражувачките организации и 
работните организации, што ја вршат општествената деј-
ност од член 1 ст. 5 и 6 на овој закон, ќе одлучат за 
здружувањето во Комората и за тоа ќе ја известат Комо-
рата. 

Член 62 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за здружување на организациите 
на здружен труд во општи здруженија и во Стопанската 
комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 
54/76, 63/80 и 64/84). 

Член 63 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

327. 
Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 

4. од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, а во врска со член 5 став 3 од Законот за обез-
бедување на средства за финансирање на Програмата за 
изградба на југословенскиот дел од железничката пруга 
Титоград-Скадар во 1982, 1983, 1984 и 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82, 14/84 и 4/86), Собра-
нието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 9 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ПРУГА ТИТОГРАД - СКАДАР ВО 1985 ГОДИНА 
1. Износот на средствата утврден во член 1 од Зако-

нот за обезбедување на средства за финансирање на Про-
грамата за изградба на југословенскиот дел од железнич-
ката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983, 1984 и 1985 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/82, 14/84 и 4/86) во 
височина од 2.110,316.000 динари, ќе се валоризира за из-
носот на извршените работи во 1985 година по основ на 
цените на градењето, со примена на индексот од 471,9 за 
цената на градењето за првите 6 месеци на 1985 година во 
однос на 1982 година, за 3.213,445.321 динар, така што зго-
лемен за износот по основ на валоризацијата за 1983, 1984 
и 1985 година изнесува 7.532,873.740 динари. 

2. Обрските на републиките и автономните покраини 
по основ на средствата за валоризација во износ од 
3.213,445.321 динар, а според критериумите од член 3 став 
2 на Законот за обезбедување на средства за финансирање 
на Програмата за изградба на југословенскиот дел од 
железничката пруга Титоград-Скадар во 1982, 1983, 1984 и 
1985 година, изнесуваат за 1985 година и тоа: 

СР Босна и Херцеговина 435,100.496 
СР Македонија 187,986.551 
СР Словенија 493,585.201 
СР Србија надвор од териториите I 
на автономните покраини 759,015.785 
СР Црна Горе 66,518.318 
СР Хрватска 818,785.868 
САП Војводина 376,615.792 
САП Косово 75,837.310 

В к у п н о : 3.213,445.321 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 728 
9 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, е. р. 

328. 
Врз основа на член 277 став 2 од Законот за облигаци-

оните односи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/78 и 
39/85), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

СТАПКАТА НА ЗАТЕЗНАТА КАМАТА 
1. Во Одлуката за височината на стапката на затезна-

та камата („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/82, 40/83, 
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53/84, 15/85,' 32/85, 62/85 и 14/86) во точка 1 зборовите: 
„од 80%" се заменуваат со зборовите: „од 86%м. 

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

Е. п. бр. 98 
3 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, с.р. 

329. 
Врз основа на член 6 од Законот за вршење на мену-

вачки работи и за прометот на ефективни странски пари 
во Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/82 и 
40/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА 

МЕНУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА 
1. Во Одлуката за височината на менувачката прови-

зија („Службен лист на СФРЈ", бр. 63/82) во точка 1 став 1 
процентот: „1,50%" се заменува со процентот: „2%". 

Во став 2 процентот: „2%" се заменува со процентот: 
„2,5%". 

2. Во точка 2 процентот: „2%" се заменува со процен-
тот: 2,5%". 

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

Е. п. бр. 101 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпредседател. 
Борисав Сребриќ, с.р. 

330. 
Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на 

стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/85), по прибавено™ мислење од Стопанската комора 
на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 

1. во Одлуката за распоредување на стоките на фор-
ми на извозот и увозот во Списокот на стоките со форми 
на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ" бр. 69/85 и 
11/86) се вршат следните измени, и тоа: 

1) во тар. број 01.06/2е во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО' се заменува со кратенката: „ЛБ"; 

2) во тар. број 15.07/8а и б во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

3) во тар. број 28.10/2а во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

4) во тар. број 28.10/26-1 во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

5) во тар. број 20.10/2в во колона 6 кратенката: „Кк" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

6) во тар. број 28.47/1 а во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

7) во тар. број 34.02/1 а до г во колона 6 кратенката: 
„Кк" се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

8) во тар. број 37.01 /1а во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛБО"; 

9) во тар. број 37.01/2в во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛЕО"; 

10) во тар. број 37.04/4а во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛЕО"; 

11) во тар. број 37.05/1 а во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛЕО"; 

12) во тар. број 37.05/26 во колона 6 кратенката: „Кв" 
се заменува со кратенката: „ЛЕО"; 

13) во тар. број 40.11/6в-1 во колона 5 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

14) во тар. број 44.03/46-2 во колона 5 кратенката: 
„ЛБ" се заменува со кратенката: „Кк"; 

15) во тар. број 44.11/1 и 2 во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО" се заменува со кратенката: „Кк"; 

16) во тар. број 48.16/1 а во колона 6 кратенката: 
„ЛЕО" се заменува со кратенката: „Кк". 

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

Е. п. бр. 106 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

331. 
Врз основа на член 56 од Законот за движењето и 

престојот на странците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/80) и член 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за паричната помош 
и за здравствената заштита на странци на кои им е при-
знаен статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/75 и 72/81), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА СТРАН-
ЦИТЕ НА КОИ ИМ Е ПРИЗНАЕН СТАТУСОТ НА БЕ-

ГАЛЕЦ 
1. Паричната помош на странците на кои им е при-

знаен статусот на бегалец, утврдена во чл. 4 до 7 од Уред-
бата за паричната помош и здравствената заштита на 
странци на кои им е признаен статусот бегалец, се зго-
лемува од 1 јануари 1986 година за 52% и така зголемена 
по одделни видови на таа помош изнесува, и тоа: 

Динари 
1) основна помош 4.467 
2) додаток за неспособност 1,117 
3) додаток за неспособност за самохрани 2.230 
4) додаток за стручно оспособување однос-

но школување 1.117 
5) додаток за стучно оспособување односно 

школување надвор од местото на дому-
вањето 3.351 

6) додаток за малолетни членови 1.117 

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за усогласување на износите 
на паричната помош на странците на кои им е признаен 
статусот на бегалец („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/85). 

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

Е. п. бр. 121 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

П отпретсе д ате л, 
Борисав Сребриќ, с.р. 
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332. 
Врз основа на член 29 став I точка 10 став 2 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 
36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84 и 25/85), на предлог од со-
јузниот секретар за финансии, Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ 
И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПО-
ТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА ОП-
РЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 
ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃАНИ-
ТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ 

ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА 
1. Во Решението за утврдување на специфична опре-

ма, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен 
материјал за користење на таа опрема за организациите 
на здружен труд во областа на здравството, како и за гра-
ѓаните за лична употреба, што се ослободени од плаќање 
царина („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/84 и 68/84) во 
точка 1 по тар. број 85.19/1з се додава нов тарифен број 
87.03/9, кој гласи: 

„87.03/9, Моторни возила за специјални цели, 
подвижни клиники 
Ех. 
Подвижни амбуланти." 

По тар. број 87.14/36 се додава нов тар. број 90.01/1 а 
кој гласи: 

„90.01/1 а Леќи, призми и други оптички елементи за очи-
ла, оптички обработени 
Ех. 
- Бифокални леќи (криптор, телезин) 
- Лентикуларни леќи во плус ( + ) 
- Пластични леќи СК-39." 

Тар број 90.01/16 се менува и гласи: 

„90.01/16 Контактни леќи 
Ех. 
Контактни леќи, меки.** 

Во тар. бр. 90.20/1 в алинеја деветта се менува и гла-
си: 

„Компјутерски томографи - рендгентски апарати за 
слојни снимања со компјутерска обработка на податоци*'. 

2. Во точка 3 по тар. број 84.20/1г се додава нов тар. 
број 90.01/1 а, кој гласи: 

„90.01/1а Леќи, призми и други оптички елементи за очи-
ла, оптички обработени 
Ех. 
- Бифокални леќи (криптор, телезин) 
- Лентикуларни леќи во плус ( + ) 
- Пластични леќи СК-39." 

Тар. број 90.01/16 се менува и гласи: 

„90.01/16 Контактни леќи 
Ех. 
Контактни леќи, меки". 

Во тар. број 90.17/1Ѓ по алинеја втора се додава нова 
алинеја, која гласи: 

Апарати за магнетна терапија." 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 99 
27 март 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

333. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРО-
МЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКИ УРЕДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електромеханички составни делови за елек-
тронски уреди што ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Постапка И т : Повишена темпе-
ратура со влага, циклично променлива — Ј1ЈЅ N.114.443 

2) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испу-
тување. Постапка 16 а: Оштетување од ис-
питен чеп 

3) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Постапка 19 а: Отпорност спрема 
течност на претходно изолирани лежишта 
за стискање 

4) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Постапка 10 е: работа на прекину-
вачот при капацитивно оптоварување — 

5) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Постапка 16ћ: Ефикасност на 
држачот на изолација (стиснат спој) 

6) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Постапка 16 и: Издржливост на 
свивање на причврстени машки контакти 
на плоскати проводнички спојки 

7) Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Методи на испи-
тување. Поетика 16ч: Издржливост на ис-
тегање и притисок на причврстени машки 
контакти на плоскати проводнички спојки 

Ј1ЈЅ N. К4.459 

ЈУЅ N. К4.472 

Ј1ЈЅ N. К4.480 

Ј1ЈЅ N. К4.488 

Ј1ЈЅ N. К4.490 

Ј1ЈЅ N. К4.491. 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
што ќе се произведат односно увезат од денот на влегува-
њето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Електромеханички составни делови 
за електронски уреди. Методи на испиту-
вање. Постапка 16 а: Оштетување од ис-
питниот чеп Ј1ЈЅ N. К4.459 
донесен со Решението за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за електронски уреди 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/75). 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

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

Бр. 07-6077/1 
26 декември 1985 година 
Белград 

Директор 
на Сјузниот завод 

за стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

334. 
Врз основа на член 65 став 1 точка 8 од Законот за за-

штита од јонизирачки зрачења и за посебните сигурносни 
мерки при користење на нуклеарна енергија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 62/84), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ 
ВО ПРОМЕТ И ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ВОДА ЗА ПИ-
ЕЊЕ, ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИ ЗА 
ОПШТА УПОТРЕБА, КОИ САДРЖАТ РАДИОАКТИВ-
НИ МАТЕРИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА 

АКТИВНОСТА 

Член 1 
Вода за пиење, животни намирници и предмети за оп-

шта употреба, кои се контаминирани со радиоактивни ма-
терин, можат да се употребуваат за пиење, да се пуштаат 
во промет и да се користат за наменетите цели под усло-
вите пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како контаминирани, во смисла на овој правилник, 

се сметаат водата за пиење, животните намирници однос-
но предметите за општа употреба за кои ќе се утврди дека 
содржат радиоактивни материи над границите определе-
ни со посебен пропис. 

Член 3 
Водата за пиење, животните намирници односно 

предметите за општа употреба за кои ќе се утврди дека 
содржат радиоактивни материи под пропишаните грани-
ци можат да се употребуваат за пиење, да се пуштаат во 
промет и да се користат за наменетите цели. 

Член 4 
Водата за пиење која содржи радиоактивни материи 

над пропишаната граница може да се употребува за пиење 
ако се утврди дека активноста на радиоактивните материи 
во таа вода, заедно со активноста на радиоактивните ма-
терии што годишно се внесуваат во човечкиот организам 
по пат на животни намирници, не ги преминува максимал-
но дозволените граници на озрачување пропишани за пое-
динец од населението. 

Член 5 
Водата за пиење во која активноста на радиоактивни-

те материи, заедно со активноста на радиоактивните мате-
рии во животните намирници што годишно се внесуваат 
во човечкиот организам, ги преминува границите на озра-
чување пропишани за пединец од населението, може да се 
употребува за пиење ако со соодветна постапка се спрове-
де деконтаминација, така што активноста на водата за пи-
ење и на животните намирници да не ги преминува опре-
делените граници. 

Член 6 
Животната намирница која е контаминирана со ра-

диоактивни материи над пропишаната граница може да се 

пушти во промет и да се употребува ако се утврди дека ак-
тивноста на радиоактивните материи со кои е контамини-
рана, заедно со активноста на радиоактивните материи во 
другите животни намирници и во водата за пиење што го-
дишно се внесуваат во човечкиот организам, не ги преми-
нува максимално дозволените граници на озрачување 
пропишани за пединец од населението. 

Член 7 
Животната намирница во која активноста на радио-

активните материи, заедно со активноста на радиоактив-
ните материи во другите животни намирници и во водата 
за пиење што годишно се внесуваат во човечкиот органи-
зам, ги преминува границите на озрачување за поединец 
од населението, може да се пушта во промет и да се упот-
ребува ако со соодветна постапка се спроведе деконтами-
нација, така што активноста на водата за пиење и на 
животните намирници да не ги преминува определените 
граници. 

Член 8 
Предметите за општа употреба за кои ќе се утврди 

дека се контаминирани со радиоактивни материи над про-
пишаните граници можат да се пуштаат во промет и да се 
користат за наменетите цели, ако со соодветна постапка 
се спроведе деконтаминација. 

Член 9 
Водата за пиење, животните намирници и предмети-

те за општа употреба кои се контаминирани со радиоак-
тивни материи над пропишаните граници, а не можат да 
се употребуваат, да се пуштаат во промет и да се користат 
под условите пропишани во чл. 4 до 8 на овој правилник, 
се сметаат како хигиенски неисправни. 

Член 10 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за условите под кои 
можат да се пуштаат во промет и да се употребуваат вода 
за пиење, животни намирници и предмети за општа упо-
треба, контаминирани со радиоактивни материи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/79). 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1728 
23 јануари 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 

за труд, здравство 
и социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаков левиќ, е. р. 

335. 
Врз основа на член 99 став 1 од Законот за прометот 

на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/85), сојузниот секретар за надворешна трговија из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ 
ДОГОВОРИ ЗА НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИ ПРОМЕТ 
ПОДНЕСЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА СО 
ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 1986 ГО-

ДИНА 
1. Во Наредбата за начинот на усогласување на прија-

вите за склучените договори за надворешно трговски про-
мет поднесени до 31 декември 1985 година со прописите 
што се применуваат во 1986 година („Службен лист на 
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СФРЈ", бр. 72/85, 7/86 и 14/86) во точка 2 во одредбата 
под 2 по ставот 2 точката и запирката се заменуваат со 
точка и се додава нов став 3, кој гласи: 

„Потврдата од став 2 на оваа одредба не се поднесува 
за увоз на опрема по пријавите за склучените договори за 
увоз или по пријавите за склучените кредитни работи со 
странство, прифатени до 31 декември 1985 година;". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 25001/2 
17 април 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

д-р Миленко Бојаниќ, е. р. 

336. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за Службата 

на општественото книговодство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 70/83), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА 
СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИ-
ВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕ-
РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИ-

ХОДИ 
1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите 

на општествено-политичките заедници и нивните фондо-
ви, на самоуправните интересни заедници и на други са-
моуправни организации и заедници, за начинот на уплату-
вање на тие приходи и за начинот на известување на ко-
рисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/84,67/84, 5/85 и 72/85) во точка 41 став 1 во одредбата 
под 2 на крајот точката се заменува со точка и запирка и 
се додава нова одредба под 3, која гласи: 

„3) на сметката бр. 842-21 - Средствата на организа-
циите на здружен труд наменети за здружување за развој 
на стопански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини." 

2. Во точка 59 став 1 во одредба под 2 на крајот точка-
та се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова 
одредба под 3, која гласи: 

„3) проодна сметка бр. 842-37 - Средствата на орга-
низациите на здружен труд наменети за здружување за 
развој на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини." 

3. Во Списокот на општините, со ознаките, по репуб-
ликите и автономните покраини и надлежните служби на 
општественото книговодство, во колона 7 ознаката на оп-
штина Сплит „080" се заменува со ознаката „126", во ко-
лоните 5,6 и 7 по зборовите: „34.400 Сплит 080" се додава-
ат зборовите: „34.400 Каштел 124" и зборовите: „34.400 
Солни 125", а по зборовите: „68.501 Ораховац 313" се до-
даваат зборовите: „68.501 Малишево 323". 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4436/1 
10 април 1986 година 
Белград 

Заменик 
на сојузниот секретар 

за финансии, 
Вук Огњановић е. р. 

337. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85), Со-
бранието на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА СТАНАРИНАТА ЗА СТАНОВИТЕ СО КОИ УПРА-
ВУВА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗ-
ГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување на станарината за становите со кои уп-
равува Интересната заедница за станбена изградба и упра-
вување со становите за потребите на работниците и фун-
кционерите на сојузните органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/83, 45/84 и 20/85) по точка 56 се додава но-
ва точка 5в, која гласи: 

„5в. Станарината определена врз основа на точка 56 
од оваа одлука се зголемува за 40%." 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1986 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр: 02/2-770/12-86 
31 март 1986 година 
Белград 

Претседател на Собранието 
на Интересната заедница, 

Здравко Шево, с.р. 

338. 
Врз основа на член 34 точка 4 од Законот за Интерес-

ната заедница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функционерите на 
сојузните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/85), Со-
бранието на Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на работниците и 
функционерите на сојузните органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА-

ДОМЕСТ ЗА ГАРАЖИ 
1. Во Одлуката за утврдување на основите и мерила-

та за определување надомест за гаражи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/81, 26/82, 26/83, 45/84 и 20/85) во точка 4 
бројот: „68,41" се заменува со бројот: „95,77". 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1986 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ". 

Бр: 02/2-770/13-86 
31 март 1986 година 
Белград 

Претседател на Собранието 
на Интересната заедница, 

Здравко, Шевос.р. 



Страна 734 - 'Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 април 1986 

339. 
Врз основа на член 115 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), сојузниот сек-
ретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОП-
РЕМА ОД КОНВЕРТИБИЛНОТО ПОДРАЧЈЕ ВО 1986 

ГОДИНА 
1. Во Упатството за утврдување на правото на плаќа-

ње на увозот на опрема од конвертибилното^ подрачје во 
1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/86 и 9/86), 
точката 4 се заменува со три нови точки, кои гласат: 

„За. Организациите на здружен труд ќе А достават 
податоци од точ. 2 и 3 на ова упатство на овластената бан-
ка, пред утврдувањето на правото на плаќање на увозот на 
опрема, а најдоцна до 31 октомври 1986 година. 

36. За увозот и плаќање на опрема во 1986 година по 
пријавите за склучените договори за увозот или по прија-
вите за склучените кредитни работи, прифатени до 31 де-
кември 1985 година, не се врши товарење на дел од пре-
сметаната амортизација и на дел од остварениот извоз. 

Зв. За опремата што се плаќа од средствата на меѓу-
народните финансиски организации (1ВР1), 1РС и др.) се 
врши товарење на дел од пресметаната амортизација и на 
дел од остварениот извоз во височината на отплатата на 
кредитот втасан за плаќање во таа година." 

2. Точ. 5 и 6 стануваат точ. 4 и 5. 
3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 3 
11 април 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с.е. 

340. 
Врз основа на член 48 став 2 и на чл. 52 и 56 од Зако-

нот за евиденциите во областа на трудот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/77 и 21/82), Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ЗА 
СРЕДСТВАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТА-

ВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ И ИЗВЕШТАИ 
1. Во Упатството за методолошките принципи за во-

дење на евиденциите во областа на трудот и за средствата, 
начинот и роковите за доставување на пријави и извештаи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/77 и 49/82) на крајот од 
точка 3 точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „а кое според законот има право да заснове рабо-
тен однос." 

2. Точка 4 се менува и гласи: 
„4. Меѓу лицата кои бараат вработување, како невра-

ботено лице се смета лицето што ги исполнува следните 
услови: 

1) кое нема можност со својот труд да си обезбеди се-
беси односно на своето семејство средства неопходни за 
живот; 

2) кое во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија ќе прифати секое вработување што одговара на 
неговите работни и стручни способности и семејни прили-
ки; 

3) кое е пријавено и редовно и се пријавува на само-
управната интересна заедница за вработување на терито-
ријата на која се наоѓа неговото живеалиште односно мес-
тото на последниот престанок на работниот однос; 

4) кое је прифаќа понудената можност стручно да се 
оспособи или да се преквалификува ако е тоа општестве-
но-економски оправдано и ако врз основа на тоа му е обез-
бедено вработување." 

Како лице кое нема можност со својот труд да си 
обезбеди себеси, односно на своето семејство, средства не-
опходни за живот, се смета: 

а) лице кое не е сопственик или корисник на земјодел-
ско земјиште а не живее во земјоделско домаќинство кое 
поседува или има во сопственост земјоделско замјиште, а 
кое: 

- не е во работен однос; 
- не е уживател на лична или семејна пензија; 
- не е регистрирано да врши дејност со личен труд со 

средства на трудот во сопственост на граѓани, односно са-
мостојно да врши со личен труд професионална дејност и 
не врши дејност која не се регистрира како вршење деј-
ност со личен труд со средства во сопственост на граѓани 
односно како вршење со личен труд на професионална деј-
ност. 

Како лице кое нема можност со својот труд да си 
обезбеди себеси односно на своето семејство средства не-
опходни за живот, се смета и лицето кое не е сопственик 
или корисник на земјоделско замјиште и не живее во зем-
јоделско домаќинство кое поседува или има во сопстве-
ност земјоделско земјиште, а кое врши дејност која не се 
регистрира како вршење дејност со личен труд со средства 
во сопственост на грѓани односно како вршење со личен 
труд на професионална дејност (домашна ракотворба, ак-
визитерско и ел.), а приходот што со вршењето на таа 
дејност го остварува, не го преминува износот на загаран-
тираниот личен доход кој важи на територијата на општи-
ната во која живее лицето кое бара вработување. 

б) лице кое е сопственик или корисник на земјоделско 
земјиште или живее во домаќинство кое поседува или има 
во сопственост земјоделско земјиште, а: 

- кое преку насочено образование ќе се оспособи за 
вршење на определено занимање од трет степен стручна 
подготовка, односно од квалификуван работник па наго-
ре; 

- чии приходи од земјоделството за дадената година 
изнесуваат месечно, по член на домаќинството што живее 
од земјоделство, најмногу до 50% од загарантираниот ли-
чен доход утврден во општината во која живее, со тоа што 
приходот да се утврудува со валоризација на катастарски-
от приход со примена на коефициентите што го изразува 
односот меѓу народниот доход на индивидуалниот сектор 
на земјоделството и катастарскиот приход во општината. 

Фактите од одредбите под 1 и 2 за утврдување кој не-
ма можност со својот труд да си обезбеди себеси односно 
на семејството неопходни средства за живот, се докажува-
ат со јавна исправа. 

Како лице кое е спремно да прифати вработување во 
СФРЈ, се смета лицето што бара вработување и кое: 

а) прифаќа секое вработување на определено или на 
неопределено време во местото на живеалиштето или во 
друго место во кое може да дојде на работа и од кое може 
да се врати по работата во текот на денот, ако тоа врабо-
тување одговара на неговата стручна подготовка и на ра-
ботните способности стекнати со работата, односно ако 
до местото на работата има организиран превоз, а од ста-
нот до работата и назад во превоз не патува повеќе од три 
часа; 

б) прифаќа секое вработување на неопределено време 
надвор до своето живеалиште, под услов тоа вработување 
да одговара на неговата стручна подготовка и на работни-
те способности, притоа да се води сметка за неговата се-
мејна состојба и обврските спрема семејството, да му се 
обезбеди или дека ќе му се обезбеди соодветно сместување 
односно стан за семејството, услови за школување на де-
цата и други услови за живот и работата во согласност со 
општествените договори што се склучуваат во републики-
те и автономните покраини, односно со самоуправните 
спогодби шти се вклучуваат во општините односно за по-
веќе општини. 

Како лице што е пријавено и редовно и се пријавува 
на самоуправната интересна заедница за вработување на 
територијата на која се наоѓа неговото живеалиште однос-
но местото на последното престанување на работниот од-
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нос, се смета лице што ги исполнува со закон предвидени-
те услови за засновање работен однос, освен редовните 
ученици и редовните студенти, и во согласност со утврде-
ните рокови лично и се обрнува на надлежната СИЗ за 
вработување, со што потврдува дека и понатаму сака СИЗ 
да му посредува при вработувањето. 

Како лице кое је прифаќа понудената можност струч-
но да се оспособи или преквалификува ако е тоа општес-
твено-економски оправдано и ако врз основа на тоа му е 
обезбедено вработување, се смета лице кое ќе прифати 
стручно оспособување или преквалификација за занимање 
кое е најмалку на нивото на стручната подготовка што 
тоа лице веќе ја има." 

3. Во точка 26 зборовите: „за граѓаните на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија на привремена 
работа во странство (Образец ИЗ-З)" и зборовите: „и за 
граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија привремено вработени во странство што се при-
јавиле заради барање вработување во СФРЈ (Образец ПЗ-
-3)" на крајот од оваа точка, се бришат. 

4. Во точка 29, зборовите: „полугодишни извештаи;" 
се заменуваат со зборовите: „годишни извештаи:", зборо-
вите: „(Образецот ИЗ-4)" се заменуваат со зборовите: 
„(Образец ИЗ-З)", а зборовите: „(Образец ПЗ-4)" со зборо-
вите: „(Образец ПЗ-З)". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат 

до 10 јануари текуштата година за претходната година." 

5. Во точка 30 став 2 де менува и гласи: 4 

„Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат 
до 20 јануари текуштата година за претходната година." 

6. Во точка 31 став 2 се менува и гласи: 
„Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат 

до 30 јануари текуштата година за претходната година". 
7. Во точка 33 зборовите: „ИЗ-4" и зборовите: „ПЗ-4" 

се бришат. 
8. Називот на образецот,ИЗ-З се менува и гласи: 
„Граѓани на Социјалистичка Федеративна Република 

Југославија на привремена работа во странство, на ден 31. 
ХИ година". 

Називот на колона 2 се менува и гласи: 
„Број на граѓани вработени во странство на крајот од 

претходната година." 
Називот на колона 3 се менува и гласи: 
„Број на граѓани што заминале на работа во стран-

ство во текот на годината за која се поднесува извештај". 
Називот на колона 5 се менува и гласи: 
„Број на граѓани што во текот на годината се врати-

ле од работа во странство". 
Наднасловот на колоните 6 до 12 се менува и гласи: 
„Број на граѓани што на крајот од годината за која се 

поднесува извештај се наоѓале на привремена работа во 
странство". 

9. Образец ИЗ-4 се брише. 
10. Во образецот ПЗ-2 колоните 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 и 

зборовите во колона 1: „што не се воведени во евиденција-
та на лицата што бараат вработување" се бришат. 

И. Образецот ПЗ-З се брише. 
12. Во образецот ПЗ-4, кој станува образец ПЗ-З, ко-

лона 12 се брише. 
13. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 33 
12 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, е. р. 

341. 
Врз основа на член 24 и 65 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76,41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
75/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА 
ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА 
ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1 АПРИЛ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 април до 30 
јуни 1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86) во 
точка 2 во одредбата под 2 процентот: „9,0%" се заменува 
со процентот: „9,5%". 

2. Во точка 3 во став 1 текстот во заградата се менува 
и гласи: „(без кредити од средствата на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка и кредити од 
ст. 2 и 3 на оваа точка)", а процентите: „3,5%, 4,5% и 5,0%" 
се заменуваат со процентите: „7,0%, 8,5% и 9,0%". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Банките што даваат кредити за подготвување на ту-

ристичките и угостителските организации на здружен 
труд можат своите динарски пласмани да ги зголемат над 
порастот утврден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа 
одлука за износот на порастот на тие кредити над процен-
тите од точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, а нај-
многу до 30% на 30 април и до 60% на 31 мај и 30 јуни 1986 
година во однос на состојбата на тие кредити на 31 март 
во 1986 година". 

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, проценти-
те: „9%, 7%, 10% и 6%" се заменуваат со процентите: „14%, 
16%, 16% и 9%". 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 39 
18 април 1986 година 
Белград 

Претседател на Советот 
на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Листата на кандидатите за из-
бор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ од САП Косово, објавена во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/86 се поткраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕ-
ГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ ОД САП КОСОВО 

Под реден број 20,наместо: МАЉОВИЌ Драган, тре-
ба да стои: МАЛОВИЌ Драган. 

Од Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ, Белград, 25 април 
1986 година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
За советник на директорот на Сојузниот завод за це-

ни се назначува м-р Зоран Божиновски, порано советник 
на претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и 
индустрија, со 1 април 1986 година. 

С.п.п.бр. 364 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи се, назначува Александар Станиќ, порано на 
должноста амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Заир. 

С.п.п. бр. 369 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СО-

ЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
За заменик-директор на Сојузниот завод за стандар-

дизација се назначува д-р Милан Спасиќ, досегашен заме-
ник на директорот на тој завод. 

С.п.п. бр. 367 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ СО-

ЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР 

За помошник на главниот сојузен девизен инспектор 
се назначува Драган Лазовиќ, досегашен помошник на тој 
главен инспектор. 

С.п.п. бр. 370 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата за Сервисот 
за финансиско-материјални работи на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/72), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА 
ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
За директор на Сервисот за финансиско-материјални 

работи на сојузните органи на управата и на сојузните ор-
ганизации се назначува Јово Иваниш, досегашен директор 
на тој сервис. 

С.п.п. бр. 368 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4/77 и 20/82), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАНЕН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИ-

ОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За постојанен член на Сојузниот совет за прекршоци 
се именува Благое Шошкиќ, досегашен постојанен член на 
тој совет. 

С.п.п. бр. 371 
10 април 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ е. р. 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 
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У К А З И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ХОНДУРАС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ХОНДУРАС 

I 
Се отповикува 
Бранко Вукушиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Хондурас со седиште во 
Мексико. 

Се назначува 
Славко Шуковиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Соединетите Држави на Мексико, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Хондурас со се-
диште во Мексико. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
20 март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић с.р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

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

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НЕПАЛ 

I 
Се отповикува 
Данило Видановиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Непал со седиште во 
Њу Делхи. 

II 
Се назначува 
Живоин Јазиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Индија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Кралството Непал со седиште во Њу Делхи. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр.11 
31. март 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБЕРИ-

ЈА 

I 
Се отповикува 
Радивое Петковиќ од "должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Либерија со седиште во 
Акра. 

II 
Се назначува 
Лазар Човиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор 

на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Гана, за извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Либерија со седиште во Акра. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 12 
3 април 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић с.р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
- Врз онова на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т 
- за особена храброст, самопожртвување и 

умешност во командувањето во текот на војната, како и за 
истакната улога во изградбата, зацврстувањето и оспосо-
бувањето на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 
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СО ОРДЕН НА БОЈНОТО ЗНАМЕ 
генерал-полковниците: Грачанин Бошка Петар, Вуле-

тић Петра Бруно; 

- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Републиак Југославија и други-
те држави, како и за особени заслуги во работата на разви-
вањето на свеста на граѓаните во борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

генерал-полковниците: Ћуић Владимира Дане, Хо-
џић Мује Асим; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
генерал-полковникот Михајловски Дамјана Ламбе; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
генерал-мајорот Чубра Илије Никола; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
генерал-полковникот Аћић Ђуре Милан; 
генерал-потполковниците: Бурчул Влаја Милан, Ду-

рић Смаила Екрем, Карановић Симе Ђуро; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството томеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-полковникот Војводић Душана Радован; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-мајорите: Борић Јове Илија, Маровић Илије 
Никола, Радановић Павла Иван; 

контраадмиралите: Боцинов Панче Драгољуб, Јокић 
Милоша Љубивоје; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ 

генерал-потполковниците: Чураноли Вехбије Фабиљ, 
Ђурђевић Драгомира Славко, Поповић Ђорђа Димитрије, 
Шуц Алојза Павел, Петков Младена Боривоје; 

- за особени заслуга во развивањето на меѓународни-
те односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и 
на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и другите држави. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

генерал-потполковникот Кочински Косте Димко; 
генерал-мајорите: Гњатовић Дмитра Никола, Лон-

чар Ђурађа Здравко, Маричић Марка Рајко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
генерал-потполковниците: Паштровић Бранка Мило-

рад, Ракочевић Јовице Драго, Тодоровић Марка Спасоје; 
генерал-мајорите: Баричевић Ивана Иван, Јовановић 

Стевана Бранко, Карајлић Накије Кемал, Купрешанин Јо-
вана Урош, Омахен Ивана Иван, Вујичић Богољуба Вуко-
сав; 

контраадмиралот Николић Михајла Милун; 

- за примарни заслуга и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-
ставените задачи во единиците со кои раководат како и за 
создавање услови за постигнување на особено добри успе-
си во своите единици и установа 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 
генерал-мајорите: Ахлин Алојза Алојзиј, Јеркић 

Алојзија Мирослав, Никезић Рака Илија. 

Бр. 132. 
22 декември 1984 година 
Белград 

Прегсела Јел 
на Прегселакмсшого на СФРЈ. 

Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

О Д С Р С р б и ј а 
- по повод на триесетгодишнината од постоењето, а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
ГИРО „Црна Трава", Власотинце. 

Бр. 133 
24 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Веселин Ѓурано&иќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

О д С Р С р б и ј а 

- за пројавена лична храброст во спасување на чо-
вешки животи, посмртно 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Стојановић Стојадина Светислав. 

бр. 134 
22 декември 1984 година 
Белград Пре! села! ел 

на Претседателството на СФРЈ. 
Веселин Турановиќ, е. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : « 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Филиповић Стојана Никола, Шурбек Жељка Драгу-

тин; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ивановић Томе Мијат, Петровић Душана Никола, 

Прлета Николе Љубомир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ивановић Миладина Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Баришић-Богосављевић Радисава Јаворка, Благоје-

вић Трипка Божидар; 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги во заштитата и спасувањето на човешки 
животи, на општествен и приватен имот, со што е сторен 
придонес кон социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Професионална ватрогасна бригада града Сарајево; 

- по повод педесетгодишнината од' постоењето, а за 
особени заслуги во унапредувањето на шахот и успесите 
постигнати на натпреварувањата, како и за придонес кон 
ширењето на револуционерните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шаховски клуб „Сарајево" - Сарајево; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за развојот и унапредувањето на ПТТ сообраќајот 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
СОУР ПТТ саобраћаја БиХ - Радна организација 

„ПТТ инжењеринг" - Сарајево; 

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

е 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бијелић Остоје Јово; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ковачевић Обрада Неђо; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Окиљевић Јефте Милинко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Малешевић Милана Драго; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Акшамија Јакуба Алија, Албахари-Павловић Марја-

на Анкица, Ђоновић Андрије Михаило, Нанцић Хусеина 
Разија, Кашиковић Трифка Јефто, Кушец Фрање др Вјера, 
Леко Ивана Петар; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Славић Лазе Божо; 
* 

О д С Р Ц р н а Г о р а 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ћировић Мића Вукоман; 

О д С Р Х р в а т с к а 
- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги и успеси постигнати во развојот и унапре-
дувањето на пчеларството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Пчеларски савез Хрватске - Загреб; 

- по повод четириесетгодишнината од излегувањето, 
а за особени заслуги во областа на информирањето и при-
донесувањето кон изградбата на социјалистичкото само-
управно општество и ширењето на братството и единство-
то помеѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Новинско-издавачка и радио-информативна радна 
организација „Јединство" - Сисак; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на културно-уметнич-
киот живот, како и за придонес кон социјалистичката из-
градба на земјата и ширењето на братството и единството 
помеѓу нашите народи и народности: 

Заједница Талијана у Опатији; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особен** заслуги во образованието на стручен и научен ка-
дар и придонес кон развојот и унапредувањето на инфор-
матиката кај нас 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Факултет организације и информатике - Вараждин; 

- по повод (^годишнината од постоењето, а за за-
слуги во негувањето и очувува&ето на изворниот народен 
фолклор и мелос и за придонес кон развивањето на кул-
турно-забавниот живот 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хрватско пјевачко друштво „Русан" - Вирје, Ђурђе-
вац; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во научноистражувачката работа во областа на ту-
ризмот и придонес за унапредувањето на туристичкото 
стопанство 

Институт за истражување туризма - Загреб; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето на хумани-
тарните активности и ширењето на здравствената култура 
на граѓаните 

Опћинска организација Црвеног крижа - Копривни-
ца; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВРЕНЕЦ 
Графика увоз-извоз и трговина на велико - Загреб; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

„Млинар" млинско пекарска индустрија ООУР 
Крижевци; < 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Марковић Јосипа Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Срук Антуна Бранко; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Рајшић Јове Дане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Папић Ивана Никола, Пасини Јосипа др Мирам; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Дорчић Петра Иван, Лаптер Жига Владимир, Лукић 

Миле Симо, МИО«! РегсНпапда Ке11о, Павловић Радована 
Милутин, Перић Васиља Стево, Раос Јурина Јаков, Шкро-
боња Еразма Еразмо, Штрбац-Грчић Павла Мара, Тањаг 
Томе Обрад; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јадричек Стјепана Иван, Макар-Шолаја Ђорђа Мица, 
Марић Ивана Проко, Ненадић-Бабић Петра Милка, Се-
мен Албина Албин, Тањга-Грчић Обрада Јованка; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ненадић-Бабић Петра Милка; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод шеесетгодишнината од организираното 
здравство, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
здравствената заштита на населението и за придонес кон 
унапредувањето на здравствената служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Медицинскиот центар - Кочани; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во негувањето на 
театарската уметност и за придонес кон ширењето на кул-
турата. 

• Народниот театар - Битола, 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за развојот и унапредувањето на ПТТ сообраќајот 

Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје" -
Скопје; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Работната организација „Жито-лукс" - Скопље; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во развивањето на спортското воздухоп-
ловство и постигнатите успеси на натпреварите 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Аеро-клубот „25 мај" - Штип; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Работната организација „Преспатекс" текстилна фаб-
рика - Ресен; 

- по повод триесетгодишнината од излегувањето, а 
за заслуги во областа на информирањето, со што се при-
донесува кон развојот и унапредувањето на стопанството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

НИПРО „Стопански весник" - Скопје; 

- по повод триесетгодишнината од излегувањето, а 
за заслуги во афирмацијата на уметничките остварувања и 
придонес кон развивањето на социјалистичките самоуп-
равни односи во областа на културата 

Редакцијата „Разгледи" - Скопје 

- за заслуги и успеси постигнати во стручното обра-
зование на кадрите за спортска и стопанска авијација, ка-
ко и за придонес кон развивањето на воздухопловството 

Воздухопловното училиште „Вељко Влаховић" -
Штип; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Гудовски Стојче Пецо, Павловски Панде Цане, Тодо-

ровски Павле Ристо; 

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



Петок, 25 април 1986 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 23 - Страна 741 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ковачевски Кузман Петре, Стаматоски Пано Трајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алтипармак Методиев Борис, Дериевски Петре То-

дор, Димитриевски Трајан Јонче, Кипровски Крсте Павле, 
Митревски Вело Крсте, Најдовски Стојан Кице, Белкоски 
Секула Петко; 

- за успеси и пројавена храброст и самопожртвување 
во спасувањето на човешки животи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Илиевски Јонче Димитар, Костовски Никола Ђорђи; 

О д СР С л о в е н и ј а 
- по повод сто и осумдесет годишнината од посто-

ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во рабо-
тата од значење за стопанскиот напредок на земјата, како 
и за придонес кон ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ревирски енергетски комбинат „Едвард Кардељ" РО 

„Засавски рудници Трбовље" - ООУР Рудник Трбовље; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во научноистражувачката работа, со што 
е сторен придонес кон развојот и унапредувањето на му-
зичката етнологија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Секција за музичку етнологију Института за слове-
начку етнологију при САЗУ - Љубљана; 

- по повод триесетгодишниата од постоењето, а за особе-
ни заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО „Дрога" прехрамбена индустрија - Порторож; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

Живински комбинат „Пивка" - Неверке Постојна; 

- по повод стогодишнината од постоењето* а за за-
слуги и успеси постигнати во развивањето на културно-за-
бавниот живот и за придонес кон ширењето на музичката 
култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дувачки оркестар - Домжале; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за за-
слуги во развивањето на културно-забавниот живот и за 
придонес кон ширењето на музичката култура 

Менгешка музика - Менгеш, Домжале; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во основното музичко образование и воспитува-
ње на младите генерации, како и за придонес кон ширење-
то на музичката култура 

Музичка школа - Трбовље; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Коцх Дорче Владимир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бађура-Кунстлер Јожефа Милка; 

О д С Р С р б и ј а 
- по повод сто и педесетгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитување на младите генерации, како и за 
значаен придонес кон ширењето на просветата и култура-
та 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Основна школа „Вук Караџиђ" - Крушевац; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
фудбалскиот спорт и за придонес кон ширењето на рево-
луционерните идеи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

СД Раднички - Фудбалски клуб - „Раднички" - Кра-
гујевац; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во развивањето и унапредувањето на вее 
лачкиот спорт и за успеси постигнати на натпреварите 

Веслачки клуб - „Смедерево" - Смедерево; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Текстилни комбинат „Љубиша Миодраговић" - При-

јепоље; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

„Жупа" Хемијска индустрија - Крушевац; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во основното, стручното 
и марксистичкото образование на граѓаните и развивање 
на културно-уметничкиот аматеризам, како и за придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Раднички универзитет „Моша Пијаде,, - Шабац 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата,како и за придонес кон 
ширењето на прогресивните идеи 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
ДИВ - ООУР за производњу и обраду дувана „Пре-

шево" - Прешево; 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Марковић Јова Зара; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Цвејић-Катушић Стипе Бисерка, Милошевић Глиго-

рија Вучко; 
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- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ђалић Радивоја Душан, Ћирић Матеје Вујица, Мар-

тиновић Петра Адам, Митровић Јосифа Божидар, Петро-
вић Петра Божа, Пурар Марка Милан, Савић Миле Ђуро, 
Срдија Лазара Бранко, Тодоровић Михајла Војислав, 
Тркуља Миле Мане; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бошковић Блаже Милица, Томић Бошка Драган; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Маринковић Добривоја Обрен. 

Бр. 135 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С о ј у з н и т е о р г а н и 
- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 

братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кухар Нарка Славко; 

О д С Р Х р в а т с к а 
- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
културно-уметничката и забавната дејност и за придонес 
кон ширењето на братството и единството помеѓу нашите 
народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-умјетничко друштво „Липа" - Липовљани; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Шарлија Ивана Кузман; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
РУДИС - Пословна заједница за изградњу инвести-

ционих објеката - Трбовље, Руде инжењеринг - Трбовље. 

Бр. 136 
28 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за особени заслуги и посстигнати успеси во работа-
та од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Матошевић Шиме Рудолф, Шимунџа-Јакшић Зора, 
Влашић Стјепана Мирослав; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Блажина Михе Драго, Ботички Стјепана Јосип, Паић-
•Ђурановић Радована Загорка, Павловић Петра Храни-
мир, Сиротић Јаока Јаков, Сиротић Антона Виктор, Сла-
вица- Микуландра Шиме Марија; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бергхофер Рудолфа др Младен, Волта Петра Милош, 

, Бркић Миле Милана, Јеждик Антуна Антун, Краљевић 
Станка Милан, Летина Анте Иво, Мунитић Петра Стје-
пан, Петрановић Матије Иван, Савић Миле Милић; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Арчон Бранка Иван, Бего Јосипа Никола, Јурага Грге 

Иван, Корен Петра Иван, Короман Антона Иван, Лонча-
рић Ивана Антун, Милић Роберта Станко, Наранчић Ми-
лана Дане, Пашков Луке Мирко, Пенђер Грге Станко, 
Плисковац Вјенцеслава Владимир, Полак-Барановић Ан-
те Зора, Силов Дује Анте, Срдарев Вицка Фране, Шимић 
Петра Иван, Урода Креше Кажимир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балентовић Јосипа Милан, Басарић-Заграјски Јосипа 
Марија, Бастаја Душана Бранко, Бркић Марка Иван, Бу-
лић Петра Игњатија, Цицеран Антона Јосип, Цвијетић 
Миле Милан, Дагелић Метода Неђељко, Дасовић Јурија 
Иван, Делић Живка Звонко, Ергић Јандрије Илија, Фош-
тагић Мехе Шериф, Франић Ивана Леополд, Талов Ивана 
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Иван, Говедарица Благоја Бранко, Говедарица-Вучинић 
Стјепана Станислава, Хуљев-Трифунић Николе Иванка, 
Јапунцић Боже Лука, Јурас-Михаљевић Мате Стана, Јурић 
Јосипа Иван, Катић-Топић Антуна Анка, Кениг Фрање 
Фрањо, Крстичевић Филипа Лујо, Куцелин Ивана Мари-
јан, Курсар Божидара Кармело, Кузманић-Панца Грге 
Иванка, Лабор Марка Иве, Лукић-Станић Луке Љубица, 
Маргитић Мартина Вељко, Мучић Јере Јосип, Мустаћ Ма-
те Рудолф, Наранчић Миле Богдан, Нежић Антуна Антун, 
Перичек Јосипа Стјепан, Перичић Анте Вељко, Петрушић 
Дане Стјепан, Понош Тодора Јаков, Поробија Иван Пе-
тар, Рушковић Николе ЈБубица, Ранко Фрање Радослав, 
Сабљак Антуна Иван, Сафрет-Сушило Николе Маја, 
Скрачић Фауста Анте, Славица Јуре Фране, Шинко Ивана 
Стјепан, Татарац Светислава Слобдан, Ткалчец-Танфара 
Николе Даринка, Трошић Јуре Јосо, Висковић-Милотић 
Марка Марија, Врањеш ИлиЈе Гојко, Вукичевић Анте Иво, 
Вуковац Јосипа Јосип, Зорица Петра Драгиња; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анчић Марка Раде, Андроић Мирка Славко, Анђелић 

Ивана Јозо, Бабић Анте Анте, Бабић Ђуре Павле, Бадови-
нац-Маврић Ивана Марија, Бајрић Авида Мехо, Бан-Шид-
ловски Томе Ката, Башић Јосипа Блаж, Башић Петра Јо-
сип, Бенусси Вјекослава Теодора, Беседник Ивана Павао, 
Бешкер Марка Иван, Била Ђуре Станко, Биондић-Крмпо-
тић Јураја Славица, Блашковић-Кошавић Петра Даница, 
Блажевић-Бонта Јосипа Ана, Блажевић Шпире Стипе, Бо-
гетић-Левнајић Марка Иконија, Брезовец Петра Иван, 
Бркић Иве Босиљке, Бундало Душана Драго, Бурић Фра-
ње Владимир, Цакташ Боже Анте, Церковић Ловре Алој-
зије, Греспи-Пошчић Јерка Десанка, Цвјетко-Петир Стје-
пана Божица, Чевизовић Јуле Матија, Мичић Николе Или-
ја, Мук Јакова Петар, Чукушић Блажа Иван, Делић Ивана 
Јаков, Дренски Вид Рудолф, Дветар Николе Јосип, Ђерма-
новић Миле Милош, Ерцеговић-Асановић Анте Матија, 
Филић-Кокол Антуна Адолфина, Фркетић Марка Јосип, 
Голубић Волта Драго, Горшета Ивана Петар, Гргуревић 
Паве Стјепан, Гвозден Гојка Милан, Хлеб Ловре Иван, 
Хоржић Мато Вид, Храни Фрање Дамир, Храњски Алојза 
Маријан, Иванковић Ивана Иван, Ивезић-Лукачевић Стје-
пана Катарина, Јакобовић Мате Марко, Јанчић-Блажевић 
Николе Катарина, Јановски-Кацер Јосипа Каролина, Јар-
дас Јосипа Јосип, Јазбиншек Фрање Никола, Јембрих Јан-
ка Стјепан, Канцелар Паве Јосип, Кекез-Дивић Шимуна 
Анђелка, Кесић-Станић Јована Даница, Класић-Фучек 
Ивана Штефица, Колак-Парфејук Антуна Нада, Конто-
шић Вазмослава Антон, Косић Маријана Иван, Кошутић 
Вељка Душан, Котенко Николе Владо, Ковач-Фране Ма-
те, Ковачевић Васе Душко, Крепчић-Миколавчић Милана 
Анита, Крстић Марка Анте, Круљац Ловре^уро, Кулено-
вић Малика Мурадиф, Кумрић Анте Петар, Леванат Ан-
туна Маријан, Линић Јосипа Зденка, Ливаић Јере Миле, 
Ловречић Антуна Лино, Ловрић Кртсе Марко, Лујић Пет-
ра Душан, Мацура Илије Јован, Манданчић Вида Анто, 
Максимов Мартина Звонко, Малчић-Панијан Мате Ан-
ђелка, Матановић Срећка Стејпан, Матек Боже Марко, 
Меанџија-Сужњевић Симе Љубица, Месарић Фрање Иг-
нац, Милас Петра Иван, Милобара Божо Антун, Момчи-
ловић Николе Милан, Мусић Милана Иван, Новоселец-
-Кушмић Фаика Хајрија, Омерчехаић Ахмета Мехмед, 
Орешковић Мате Владимир, Орловић Миле Ђуро, Осој-
ник Антона Бранко, Овчар Антуна Иван, Паладин-Жвано-
вић Николе Ана, Патајац Антуна Јосип, Павелић Мате 
Анте, Павловић-Лучић-Трлаја Крешимира Мајда, 
Пажанин Јакова Славко, Перић Теодора Петар, Плазибат 
Мате Јозо, Под нар Ибре Стево, Пољанец Ђуре Вјекослав, 
Попов-Стипенчев Мате Маре, Пулишелић Стјепана Пе-
тар, Пургар Јосипа Иван, Радијевац Илије Јово, Рајковић 
Миле Драгутин, Рамљак Јозо Томислав, Ралић Мијо Со-
ња, Реџепагић Хусе Скендер, Рибић Младена Андрија, Ро-
гуљућ Боже Јосип, Росандић Николе Марко, Рукавица Ју-
ре Никола, Салиховић Османа Енес, Синовчић Јакова Ни-
ко, Славић Стевана Славко, Смолчић Јозе Анте, Сокеле 
Звонимира Милан, Станић Луке Никола, Станичић Јосипа 
Силвестра, Стошић Ивана Миле, Шарић Мартина Милан, 
Шарић-Грубишић Паве Неда, Шумец Имбре Мирко, 

Шоштарко Јураја Драгутин, Шпада Владимир Лаура, 
Штурм Мије Иван, Тасић Данила Благоје, Томић Јосипа 
Антун, Топић Миливоја Драго, Трамишак Звонимира 
Владимир, Трубић Јосипа Крешимир, Турак Станислава 
Славко, Уроић Ђуре Фабијан, Ванцаш Милана Душко, Бе-
лички Јосипа Емил, Веселски Рикарада Рикард, Видић Лу-
ке Павао, Вогринц Ивана Бранко, Војковић Ивана Шимун, 
Вранешић Јосипа Алојз, Вребац Ђуре Јосип, Вушак Јурија 
Данијел, Зрилић Јуре Милан, Жунић Николе Жељко, Жи-
вичњак Антона Аугуст, Жупанић Андрије Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Фугошић Антона Мате, Уршић Милутина Миљенко; 

- за заслуга во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Борковић Валента Иван, Божић Николе Петар, 

Божиковић Луке Тадија, Брозовић Бранка Едуард, Гово-
рушић Мате Мирко, Хаџић Хусеина Исмет, Јовановац 
Ивана Рудолф, Кужнар-Ракарић Пеетра Анкица, Лелас 
Луке Никола, Марушић-Лозица Благоја Живана, Петро-
вић-Пажин Ратка Јадранка, Радан Анте Стипе, Шарић-
-Дрмић Стипе Мара, Шимић Дује Дражен, Треботић Ал-
фонса Стјепан, Узелац-Здунић Ивана Адела, Борел Бран-
ка Ратимир, Врбанић Блажа Стјепан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Балек Марка Мате, Башић Анте Иван, Бедак Луке 

Рашко, Безић Марина Иван, Бигец Јураја Фрањо, Бједов 
Боже Ђуро, Блашковић Томе Томо, Боснар Стјепана 
Алојз, Бухин Људевита Бранко, Буић Мирка Јосип, Мули-
на Ивана Неђељко, Делишимуновић Андрије Жељко, Ђо-
рђевић-Милутиновић Љубомира Бранка, Галић Јураја 
Стјепан, Глушац Тодора Весна, Гмајнић-Хорват Стјепана 
Милка, Голеш-Буле Николе Марија, Горичан Андрије До-
миник, Грабовац Бруна Јошко, Гргоринић Паве Зорица, 
Грујић Стојана Радован, Хабибовић Ибрахима Идриз, Ха-
раловић Драге Мато, Јокановић Ђана Абдулах, Искрић 
Павла Илија, Ивчић Стејпана Желимир, Јакопец-Комес 
Ђуре Ана, Јакуш Фрање Иван, Јанковић Јосипа Иван, Јаук 
Драгутина Мирослав, Јерковић Анте Томислав, Јурчевић-
-Сиченица Миколе Драгица, Јуретић-Мештровић Ивана 
Зденка, Јурковић Ивана Иван, Јурковић Јозе Станко, Ке-
њерић Луке Стјепан, Кожић Фрање Стејпан, Крижановић 
Милана Јуре, Куртовић Ибрахима Хасан, Кушић Дамјана 
Петар, Кувачић Анте Мате, Лимић-Ивановић Срећка Да-
рија, Ловрић Ловре Рудолф, Лукетић Душана Иван, Лук-
шић Фрање Ратко, Мајић-Марковић Стипе Мира, Мај-
ссторовић Ђуре Јосип, Малечић Габро Фрањо, Маливук 
Мирка Славко, Малкић Михајла Петар, Мандарић Анте 
Јосип, Маретић Николе Јуре, Марковић Ивана Иван, Ма-
ровић Јакова Бранко, Марушић Божидара Младен, Ма-
тешковић Славка Анте, Матијевић Веселка Драго, Матије-
вић-Калафатић Стјепана Марија, Михановић Анте Мирја-
на, Мико Стјепана Младен, Млакар Јулија Јосип, Модрић 
Ивана Звонко, Мраовић Петра Стево, Мулић Ивана 
Здравко, Нимчевић Грге Пашко, Пећанац Раде Ђорђе, Пе-
таковић Стеве Мијо, Пилић Бориса Леонид, Пранић Јозе 
Роко, Пролић Анте Јосип, Радман Вицка Винко, Рак Јове 
Милан, Рашић-Видаковић Милана Мира, Рибић-Тумпак 
Катице Ђурша, Роб Игнаца Драгутин, Рошчић-Барић Лу-
ке Десанка, Рубић Вицка Јосип, Саболић Мате Стјепан, 
Сапунар-Јурин Јакова Мирјана, Селак Стипе Анте, Совуљ 
Мије Анте, Станковић Пере Милан, Стипић Јуре Никола, 
Шафарић Стјепана Златко, Шарић Боже Никола, Шитић 
Анте Жељко, Шкриљевечки Мартина Мирко, Швајљек 
Стјепана Јосип, Титлић Мате Франо, Томић-Ласко Славка 
Елизабета, Ткалчец Стјепана Терезија, Тројар-Грулих Ви-
лка Едита, Узун Јуре Миљенко, Вицић-Каић Едуарда Ми-
ла, Влаховић Анте Дени, Војковић Мате Маријан, Волф-
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-Долушић Антона Бисерка, Врањеш Јуре Срећко, Вргоч-
-Карадаревић Остоје Радмила, Вукмановић Ђорђа Душан, 
Вуковић Јозе Марин, Жарковић-Јакир Ивана Љиљана; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Баленовић Ивана Милан, Пантић Симе Трифко. 

Бр. 137 
31 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

на 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С 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 СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Копуновић Нестора Томо, Миливојевић Илије др Ду-
шан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Балабан Лазе Перо, Оравец Ференца Лајош, Перовић 
Лазара Владимир, Радуловић-Пурип Раденка Цана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Глигор Веле Јанош, Илић Илије Бошко, Лозанов 

Бранка Сава, Параћ Луке Иван, Секулић Василија Слав-
ко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Булатовић Милована Јела, Иршевић Мије Вецо, Кре-
совић Милоша Гојко, Кривак Валента Јосипа Антонија, 
Мачковић Данче Гавро, Мареш-Анушић Миле Милка, 
Милеуснић Милана Лука, Миливојевић-Јанков Витомира 
Наталија, Павловић Душана Вукашин, Путник Јована 
Живојин, Стојић Васе Димитрије, Виши Иштвана Ференц, 
Зечев Милана Живко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Атанацковић Тодора Петар, Бабић Феликса Иве, Ба-

кајић Кајица Гавра, Варта Дезидера Ендре, Бедековић 
Стипана Ђуро, Бјелошевић Милана Павле, Богдановић 
Живана Војислав, Будановић Фрање Бела, Чвокић Митра 
Обрад, Флора-Крајњан Лазара Љубица, Габрињи-Кишге-
ци Андрије Марија, Глушица Илије Милка, Јенеи Шандо-
ра Јанош, Јовановић Стеве Бранко, Каурски Димитрија 
Петар, Киш Иштвана Иштван, Косћ-То1 Петра Јулиа, 
Крстић Владе Витомир, Куктин Калмана Ференц, Кунда-
чина Обрада Младен, Мајсторовић Петра Светко, Макаи 
Пала Јосип, Месарош Имреа Петар, Небеков Димитрија 
Александар, Петер Кароља Ласло, Пољаковић Беле Мир-
ко, Поповић Васе Гојко, Радић Владе Шиме, Раичевић Ра-
дована Душан, Ремеш Гавре Иван, Ристић Љубомира Све-
тислав, Скендеровић Јосе Пајо, Станић Шиме Владислав, 
Сударевић Калмана Стипан, Шандоркић Стипана Марко, 
Шијачки Даше Бранислав, Шобат-Ненић Станка Дафина, 
Улемек Максима Јелка, Влаховић Сако Павле, Војнић-Ту-
нић Ђуке Шиме, Вуковић Владимира Милосав; 

та 
- за залагање во социјалистичката изградба на земја-

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ћирић Бисерка Данило, Дамјановић Душана Бранис-

лав, Јурић Антуна Фрањо, Калембер-Љуштина Николе 
Катица, Крнајски Мите Милорад, Левачић Стјепана 
Иван, Лујанов-Грујић Светозара Велинка, Михај ловић« 
-Гајиновић Милана Милица, Нешковић Радисава Вито-
мир, Орбан Николе Гавра, Папић Милутина Миладин, 
Павловић-Бублић Николе Јелка, Пејовић Михајла Миле-
на, Шипош Милана Радослав, Варга Јожефа Јожеф; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бокић Аћима Милорад, Брајков-Исаков Милорада 

Нада, Дивљак Богуљуба Љубомир, Фара Саве Аурел, Фи-
риц-Биунтски Иштвана Ката, Ивковић-Ивандекић Неста 
Јосо, Јарамазовић Мирјана Јосо, Јарић-Грбић Милоша 
Даница, Јухас Имре Лајош, Кемивеш Антала Антал, Ко-
вач Винце Силвестер, Куцор Ђерђа Ђерђ, Лазић-Михаље-
вић Андрије Ружа, Ледењаќ Антала Антал, Мачковић-Бу-
љовчић Стипана Манда, Пелхе Ивана Стеван, Попић Ђер-
ђа Андраш, Рафаи Јожефа Михаљ, Салатић Радована Ми-
ленко, Сич Стевана Стеван, Стевић Добросава Милован, 
Шуић-Сабо Ђерђа Етела, Толди Јожефа Геза, Варга Пете-
ра Маргит, Вукманов Ивана Карло; 

- за заслуги на полето на Јавната дејност со коЈа се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Безбрадица Вида Петар, Јокић Вука Драгутин, Меса-

рош-Пољаковић Мије Јелисавета, Продановић Младена 
Ђорђе, Стојковић Стевана Срета, Узелац Миле Бранко, 
Васиљев-Штеинигер Павла Зорица, Вилић Богдана 
Блажо, Вранковић Филипа Јурај; 

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

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Вуковић Ђоке Велимир. 

Бр. 138 
31 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

на 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алај Шабана Риза, Сељмани Дода Нуе, Сурои Мијази 
Реџан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бурги-Дева Мустафа Нијази, Кољши Фериза Емин, 

Миловић Милоша Љубо, Зајими-Радосављевић Ђорђа Ра-
да; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Јевровић Јевтимије Миленко, Рахмани Садрија На-

зми; 

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

СО ОРЕДН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анђелковић Вељка Александар, Баћај Хасана Муха-
рем, Бејтулахж Хаки Нахит, Бркљач-Гакчетовић Ристе 
Мирослава, Бурић Ђуре Ђорђе, Чељај Халила Зенун, Ха-
шани Илијаза Вехап, Јаничијевић Мите Драшко, Максут 
Неђмедина Сакир, Нешовић Милоша Миломир, Никитин 
Ђорђа Будислав, Росандић Радована Цвија, Шекарић-Ми-
шељић Трипа Радојка; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Абазовић Фејзе Абаз, Барути Алема Каплан, Бектеш 

Хаљиља Бектеши, Бериша Јах Сали, Бојовић Миладина 
Мирко, Чупић Ђоке Мирко, Дибра Алије Бељђузара, До-
манику Хајрула Сами, Гаши-Кушевица Халита Саније, 
Грабовци Мустафе Шаип, Хајдари-Халач Сељатина Ђева-
хир, Хоти Садика Хамит, Исмаили Мухарема Исмаил, 
Карабег Саки Даут, Катанић-Ристић Јована Славна, Ко-
ља Антона Пјетер, Костић Петка Илија, Лазић Љубомира 
Дојчин, Љумези Палуша Кол, Матић Петра Светозар, Ре-
цепи Шабана Ђемаиљ, Сарић Васиља Петар, Селими Раш-
ида Јусуф, Тхаћи Ахмета Рифат, Трнава Хасана Рамадан, 
Тупеци Антона Зеф, Витковић Мирка Милован, Вокши 
Мурата Бедри, Танасковић Божидара Србољуб, Жури Ре-
џепа Џафер; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Цвијановић-Влаховић Драгутина Анка, Муличи Ха-

сана Енвер, Келменди Јакупа Фљамур, Краснићи Нухи 
Мухамед, Кријешторац Хакије Хуснија, Мустафа Вејсела 
Ђемајлије, Радовић Томе Слободан, Замфировић Алесан-
дра Спасоје; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Абрамовић Милоша Момчило, Ариф Рашида Осма-

ни, Бајрами Шабана Гани, Беголи Халима Фехми, Ђино-
вић Милоша Чедомир, Гаши Салиха Џемиљ, Гаши Хајди-
на Сејди, Хасхани Мустафа Фехми, Јашари Сахита Бех-
љуљ, Коколи Бислима Сахит, Лумница Селима Сејди, Бе-
говић-Чаволи Исака Љиљана, Марковић-Трајковић Спа-
соја Славица, Мјеку Фериза Мухамет, Муртези Шабана 
Рахим, Пиперку Абдула Муса, Радуловић Милутина Во-
јислав, Салиху Емина Рукије, Степић Стојана Томислав, 
Свирца Латихи Захир, Шаља Емина Ајет, Битија Мустафа 
Салих; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Черкез Расима Басри. 

Бр. 139 
31 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

на 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Арсовски Стефана Благоја, Димузлиски Величка Ди-

митрис, Павлова-Никодинова Мито Стојанка, Серафи-
мовски Глигора Кирил, Тодоровски Тодос Стојан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чоноски Спасоја Благоја, Милошевић Милије Коста; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ампов Јорданов Стојан, Апостолски Аце Мирко, Ђо-
рђиевски Богданов Цоне, Христовски Натаил Јован, Кур-
тевски Илија Христо, Најдовски Петре Љубен, Пановски 
Јосиф Ристо, Ристовски Спиро Ристо, Вајсова Петар Жив-
ка, Величковски Насе Стеван, Здравковски Здравко Алек-
сандар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аџисанков Илија Тодор, Ајрула Ајрула Нафи, Анас-

тасиевски Славко Јордан, Антоски Киро Глигор, Авроси-

\ 
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евска-Џартова Петар Надица, .Билјановски Крсте Заре, 
Блажевски Вецко Томе, Бошковски Нестор Слободан, 
Бундалевски Доксим Стефан, Цветановски Трајан Круме, 
Цветковски Тасе Методија, Чичевалиев Пане Илија, Чор-
наков Коста Живко, Димески Никола Димитар, Димит-
ровска-Добревска Владо Благица, Димитровски Фиданчо 
Данаил, Донев Тодев Стојко, Ђеоргиева Владо Даница, 
Ђеоргиевски Михаил Александар, Ђорчулески Никола Јо-
ван, Евтимовски Душан Благоје, Филиповски Јанко Алек-
сандар, Георгиоски Пане Горги, Гокчев Трајко Коло, Ѓо-
нески Јаков Вељо, Хаџиангеловски Ђорђи Спасе, Христос-
ки Димко Методија, Илиевски Ђоре Науме, Илиевски Ди-
митрија Славко, Иванов Саре Кирил, Ивановски Боро Јо-
ван, Ивановски Георги Ване, Јевтић Јована Сретен, Јова-
новска Петко Саша, Јовановски Диме Александар, Јуру-
ковски Блаже Тихомир, Калпаков Ђорђи Форе, Кимоски 
Ордан Бошко, Китаноски Аце Иванчо, Кочовски Јордан 
Радислав, Костић-Петкова Методија Донка, Котески Про-
јо Насе, Ковачевски Антон Методија, Кривчевић Ђорђе 
Јован, Кузмановски Наум Ђорђи, Манески Ставре 
Божидар, Мицев Тодор Љупчо, Михајлов Јордана Мишо, 
Милосовски Ампе /Бубе, Мирчевски Петре Тодор, Мучов 
Косте Геле, Насковска-Палашева Аспарух Румена, Недел-
ковски Јордан Миле, Николов Коста Јанаки, Оносимовски 
Андреја Оносим, Папазовски Милан Наум, Печијарески 
Благоја Методија, Петковски Митре Драгомир, Поп Трај-
о в а Ристова Цвета, Рамадани Исни Садри, Ристески Кос-
та Илија, Ристевски Љубе Славко, Ристовски Стеван Анге-
ле, Ропајков Тале Ристо, Рошков Димитар Кирил, Садики 
Емин Раиф, Самарџић Вангел Јован, Смилевски Лазе Јо-
ванче, Спиркоски Ђорђе Љубен, Сталевски Горги Коста, 
Станковић Добри Милорад, Стефановић Јаков Обрад, 
Стојаноски Темелко Александар, Стојанов Спасо Јован, 
Стојановски Никола Цветан, Стојаковски Никола Борко, 
Шутурков Пере Данчо, Тодоровски Гоце Мирослав, То-
шеска-Костеска Стојче Фула, Трајков Стефан Петар, Ван-
гел ов Димитар Михаил, Влашки Димитар Васил, Змејков-
ски Стојо Милутин; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јовановски Стојана Борис, Серафимовски Глигора 
Георги; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бектеши Авди Ејуп, Рефик Саит Садри; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андреевска-Спасеноска Исоја Костадинка, Бунтески 

Блаже Петре, Цветков Јордан Бојан, Додевски Денко Дра-
гомир, Ђуракова-Дурланова Георги Стефанија, Гиноски 
Благоја Сотир, Хајровић Осман Етем, Хронески Димче 
Ице, Илчевски Темелко Ките, Исјановски Исак Митре, Ис-
ламоски Абедин Џемал, Иванов Ванчо Димитар, Карали-
ески Петре Божин, Кочоска Петре Даница, Крстевски 
Славко Каралампи, Кулевски Димитрија Куле, Кузманос-
ки Киро Борис, Лазаревски Ђорђи Слободан, Мамудоска-
-Рамоска Реџеп Сабрија, Миланоски Боце Петре, ќошев-
ски Трајан Димитрија, Митевски Станојко Петко, Митев-
ски Јанко Душко, Мремеска-Панлоска Томе Спасија, На-
сески Ордан Крсте, Насковски Јордан Миле, Оџаклиоски 
Димитар Благоја, Петкоски Ђорђи Ристо, Петрески Стој-
че Петре, Петровска-Цековска Јаћим Санда, Петровски 
Тасе Кирил, Раца Никола Милутин, Ристески Блаже Јон-
че, Савоска-Божиноска Александар Блага, Спироски Пет-
ре Живко, Станисављевић Стојадин Боро, Станисављевић 
Миладин Слободан, Ставрески Ђорђи Методија, Стериос-
ка-Андоноска Милан Слбоданка, Стеваноска-Стојческа 
Алексо Даница, Стеваноска-Велеска Тодор Драгица, Сте-

фаноски Божин Ристо, Страшески Мино Атанас, Шарев-
ски Спасоје Стефан, Тасески Цветко Богоја, Тигањи Суља 
Ука, Тодоровски Ане Божин, Тодоровски Апостол Крсто, 
Трагачевски Пеце Митре, Трпкова-Треневска Јовче Мир-
јана, Веневски Спиро Тодор, Здравкоски Сокол Китан, 
Здравковић Петко Драгољуб; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Цветаноски Максима Јордан, Вељаноски Вандев 

Крсте. 

Бр. 140 
31 декември 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од СР Босна и Херцеговина 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Благојевић Михајла Дамјан, Мујкић Ахмета Хасан, 
Недић Милана Радмило, Перановић Антонија Предраг; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Шнатингер Јулија Вилко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Челебић Мехмеда Салих, Блета Јове Аћим, Гацкић 
Јусуфа Едхем, Јевдјевић Милоша Александар, Јовић Мла-
ђена Арсен, Ковачевић Петра Мирко, Крајчин Хусе Хасан, 
Крајинић Мухарема Сеад, Матовић-Марковић Маринка 
Нада, Миличевић Анто Фердо, Панајотис Христо Фофи-
лосу, Радовић Станише Лука, Табаковић Ристе Гајо, Три-
вановић Ђуре Љубо; 

- за особени заслуга во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси 
во подигањето на воено-стручното знаење и борбената го-
товност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Драгић Стеве Млађен; 
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- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бркић Алије Јусуф, Голуб-Приморац Ивана Љиља, 

Јакуповић Дервиша Шемсудин, Јунузовић Мурата Селим, 
Трифуновић Васе Душко, Субашић Салиха Мурадиф; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аганбеговић Мује Мустафа, Бербић Смаје Зихнија, 
Фундић Милована ЈБубомир, Грухоњић Јахија Асим, Јур-
ко-Перовић Ивана Драгица, Ковач Раде Божо, Ковачица 
Саве Стојан, Лаловац Тодора Милош, Лукенда Станка 
Винко, Мехић Хасана Мехо, Мехић Алије Убеид, Мерцвај-
лер Павла Казимир, Перван Анко Славко, Петровић-Гава-
совић Ђорђа Бојана, Приморац Ивана Петар, Радовић 
Милована Милко, Сејмановић Илија Остоја, Сијерчић-
-Шахинпашић Ахмеда Шахасена, Станишић Ристо Дани-
ло, Шабић Раме Суљо, Тепавчевић Крсте Ђоко, Туце Мус-
тафа Емира, Вујовић Стевана Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ахмедбеговић Хасиба Јусуф, Алиловић Марка Звон-
ко, Андрић Миленка Милош, Андрић Јозе Паула, Бајић 
Душана Бориславка, Балта Алије Мухарем, Бичо Хасана 
Халил, Борачић Халила Нурко, Чаушевић Ибра Рамиз, 
Чизмић Селима Мухамед, Чохаџић Алије Незир, Чолић 
Николе Томислав, Деовић Халима Хусеин, Диздаревић 
Меха Мурат, Дуганџић Перо Јозо, Ђулиман Алије Рамиз, 
Ерчић Драгољуба Владан, Филиповић-Ибрахимбеговић 
Мухарема Сеида, Фуртула Милана Гојко, Глумац Османа 
Махмут, Гребенец-Ресулбеговић Салке Дика, Хаџић Мах-
мута Зијо, Хаџимуратовић Мехмеда Нусрет, Хаџисалихо-
вић Ризаха Мебрура, Хоџић Лутве Рушид, Хуремовић Са-
бита Мехмед, Јошић Секуле Остоја, Кадрибашић Салиха 
Мехмед, Кале Јосипа Хинко, Каришик Хусеина Мустафа, 
Касумовић Расима Мухамед, Конаковић Ибро Ахмед, Ко-
вачевић Неђо Бранко, Ковачевић Станка Душан, Кожух 
Алојза Антон, Крсмановић Саве Ристо, Крсмановић Саве 
Тојица, Кубат Смаила Исмет, Кубур Рашида Назиф, Кур-
теш Реље Вељко, Лончар Стјепана Петар, Лукач Вера, 
Махмутбеговић Махмута Исмет, Мандић Петра Лазар, 
Медић Мате Перо, Милетић Васе Анђелко, Милинковић 
Петра Миленко, Митровић Рада Сретен, Модић Миливоја 
Војислав, Мухаремовић Јакуба Мустафа, Ного Милана 
Вељко, Новалић Сулејмана Исмет, Омићевић Мухарема 
Касим, Ожеговић Узеира Рамиз, Парађина Николе Спасо-
је, Пашић Хамдије Ћамил, Пашовић Мује Машо, Петко-
вић Саве Богољуб, Петковић Симе Гојко, Планојевић Ми-
лоша Гавро, Приморац Маријана Јозо, Радојчић Филипа 
Вукашин, Рајак Милоша Рајко, Реџић Мухамеда Муниб, 
Ристановић-Јовановић Рада Стана, Сефић Ибре Срчан, 
Симовић Арсе Раде, Соколар Ибрахима Химзо, Станко-
вић Јевта Јово, Стикић Драгића Ђорђе, Сулјагић Бећира 
Атиф, Шарац-Милићевић Јозо Филомена, Шарчевић Или-
је Миладин, Шарић-Перван Стипе Тереза, Шехић-Печен-
ковић Шерифа Хава, Шошевић Ахмета Ибро, Тадић Секу-
ле Лазар, Тахто Смаје Сејдо, Тараба-Шкарица Гргура 
Људмила, Тодоровић Младена Јован, Томић Марјана 
Марко, Уљаревић Обрада Никола, Умљеновић-Кусић Гав-
ре Радмила, Вељковић Ђорђа Анђелко, Видачковић Ивана 
Драган, Бонић Павла Звонимир, Врховчић Карла Нада, 
Великић Боже Љубомир, Зечевић Велимира Младен, Зен-
ђелић Халила Ибрахим, Зовко Маријана мартин, Зундја 
Јусуфа Сафет; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ђокић Миле Драгољуб, Ијачић-Ковачевић Васе Со-

фија, Кочић Грује Новак, .Љубојевић Ђуре Милан, Мракић 

Број 23 - Страна 747 

Воје Милана, Пехар Јуре Андрија, Пехар Пере Зора, Пло-
тан Остоје Бранко, Пужар-Марћина Јуре Базилија, Субић 
Неде Новак, Шатровић Хасана Енес, Табучић Мухарема 
Мурат, Топич Крсте Маринко, Врањковина Ахмета Ха-
сан, Зимић Хамеда Мевлида, Зубац Пере Раде; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ајановић Ибрахима Едиб, Алексић Владе Богосав, 

Алтока Ибре Хаша, Арежина-Бабић Бранка Борка, Авдић 
Кахро Есад, Авдић Јашара Хуснија, Авдић Авдије Сабит, 
Бајрић Абдулаха Фадил, Бајрић Касима Шемсудин, Булић 
Петра Рудо, Ћирић Ибрахима Заим, Ћурић Јозе Нико, 
Дервишевић Хазера Сафет, Достић-Мандић Маринка 
Драгица, Дрљевић Мухамеда Бериша, Дујић Милоша 
Драгољуб, Джинић-Маличбеговић Малића Муниба, Екро-
чевић Османа Шемсудин, Фако Ибре Мухарем, Гаџић Ми-
ливоја Здравко, Глишић Милоша Мира, Грабовица Сејфо 
Мирсад, Хаџимусић Ибре Халид, Хусеиновић Хала Бе-
ћир, Исаковић Салко Шефик, Јањић Мике Радомир, Јови-
чић Маринка Радомир, Јунгић Гавре Вељко, Констатинов 
Озрена Љиљана, Краљевић Јозе Милка, Крсмановић-Пла-
нинчић Тодора Илинка, Лазовић Лазе Јово, Личина Миле 
Живко, Лончар Стјепана Јања, Лугоња Радивоја Милкан, 
Љевак Владе Мирослав, Мадунић Лазе Јелисавка, Марић 
Јозе Ката, Мешановић Хамдија Ахмед, Мијатовић Смаје 
Сенија, Нухановић Рамо, Оро Петра Миленко, Османбего-
вић Јусуфа Ахмет, Пашић Галиба Наил, Павлович Илије 
Неђељко, Пекић Марка Ратко, Петрић Милорада Зоранка, 
Приморац Грге Ката, Радан Милана Милан, Рамадановић 
Мухарема Мексаид, Симсија Васе Грујо, Смаиловић Хам-
дије Хамид, Спасојевич Чедомира Јован, Џомбић Анђелка 
Радомир, Шаренац Саве Ненад, Топаловић Сафета Исмет, 
Тунгуз Саве Предраг, Улдријаи Фрање Франциска, 
Вражалица Едхема Сулејман, Врховац Милана Рајко, Ву-
јовић Обрада Предраг, Зеленика Николе Фрањо, Жига Не-
џиба Латиф; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз оп-
штонародната одбрана на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Салиховић Мехмеда Ферид. 

Бр. 141 
31 декември 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството 
на СФРЈ, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

324. Закон за задолжување на самоуправните инте-
ресни заедници за патишта кај Меѓународната 
банка за обнова и развој 721 

325. Закон за утврдување на вкупниот износ на 
средствата за финансирање на Програмата на 
третата етапа на работите и набавката на опре-
ма за обезбедување габарити на пловниот пат 
на Дунав од Белград до југословенско-унгар-
ската граница во периодот од 1986 до 1990 го-
дина 721 

326. Закон за здружување во Стопанската комора 
на Југославија 712 

327. Одлука за валоризација на износот на сред-
ствата за финансирање на Програмата за из-
градба на југословенскиот дел од железничка-
та пруга Титоград-Скадар во 1985 година 729 

328. Одлука за измена на Одлуката за височината 
на стапката на затезната камата 729 

329. Одлука за измени на Одлуката за височината 
на менувачката провизија 730 
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330. Одлука за измени на Одлуката за распоредува-
ње на стоките на форми на извозот и увозот — 730 

331. Одлука за износот на паричната помош на 
странците на кои им е признаен статусот на бе-
галец 730 

332. Решение за измени и дополненија на Решение-
то за утврдување на специфична опрема, уреди 
и инструменти, на резервни делови и потро-
шен материјал за користење на таа опрема за 
организациите на здружен труд во областа на 
здравството, како и за граѓаните за лична 
употреба, што се ослободени од плаќање цари-
на 731 

333. Правилник за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за елек-
тронски уреди 731 

334. Правилник за условите под кои можат да се 
пуштаат во промет и да се употребуваат вода 
за пиење, животни намирници и предмети за 
општа употреба, кои содржат- радиоактивни 
материи над определените граници на актив-
носта 732 

335. Наредба за дополнение на Наредбата за начи-
нот на усоглосување на пријавите за склучени-
те договори за надворешнотрговски промет 
поднесени до 31 декември 1985 година со про-
писите што се применуваат во 1986 година — 732 

336. Наредба за измени и дополненија на Наредба-
та за сметките за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни заедни-
ци и на други самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие при-

с т а н а 
ходи и за начинот на известување на корисни-
ците на тие приходи 733 

337. Одлука за дополнение на Одлуката за утврду-
вање на основите и мерилата за определување 
на станарината за становите со кои управува 
Интересната заедница за станбена изградба и 
управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните орга-
ни 733 

338. Одлука за измена на Одлуката за утврдување 
на основите и мерилата за определување надо-
мест за гаражи 733 

339. Упатство за дополненија на Упатството за ут-
врдување на правото на плаќање на увозот на 
опрема од конвертибилното подрачје во 1986 
година — 734 

340. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за методолошките принципи за водење 
на евиденциите во областа на трудот и за сред-
ствата, начинот и роковите за доставување на 
пријави и извештаи 734 

341. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за усогласување на обемот и динамиката на по-
растот на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани на банките во периодот од 1 
април до 30 јуни 1986 година 735 

Исправка на Листата на кандидати за избор на де-
легати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ од САП Косово 735 

Назначувања и разрешувања 735 
Укази 737 
Одликувања 737 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


