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184. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71 и 24/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трговија, 
сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
УВОЗОТ НА СЕРУМ И ВАКЦИНА 

1. На увозот на 30,000.000 дози вакцина против ва-
риола и 150 Ј (150.000 дози) хиперимун антивариоли-
чен гамаглобулин од тар. број 30.02/1 од Царинската 
тарифа, наместо царинската стапка предвидена во 
Царинската тарифа ќе се применува царинската 
стапка „Слободно". 

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

Бр. 3-4864/1 
6 април 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

185. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 

Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛ-

НАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/71) во точка 3 зборовите: „1 
април 1972 година" се заменуваат со зборовите: „1 
јануари 1973 година". 

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

Бр. 10-1255/1 
24 март 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 

ЗД ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ЧЛЕН 31 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНАТА ТРСТЕНИК 

I. Со Решението У бр. 411/70, од 29 јуни 1971 
година, Уставниот суд на Југославија поведе пос-
тапка за оценување на уставноста и законитоста на 
одредбите на член 31 од Правилникот за користење 
на средствата за работа на Одделението за внат-
решни работи на Собранието на општината Трсте-
ник, од 3 јуни 1970 година. 

Со одредбите на член 31 од наведениот правил-
ник беше пропишано дека за „новопримените работ-
ници, како и подоцнежното распоредување на ра-
ботниците на работни места" началникот на одде-
лението врши процена на вредноста на работните 
места, односно дека за сите работници „при проце-
ната на вредноста на работното место и при распо-
редувањето на работниците на одредено работно 
место" началникот на одделението „може да врши 
корекција (сведување) на вкупниот износ на бодо-
вите и на вкупната маса на месечниот личен до-
ход". 

Во меѓувреме одредбите на наведениот член се 
изменети со подоцнежниот правилник од 23 април 
1971 година, со правно важење од 1 јануари 1971 го-
дина, па Судот во текот на постапката оцената на 
уставноста и на законитоста ја прошири и врз од-
редбите на новелираниот член 31 од Правилникот од 
23 април 1971 година, со кои беше предвидено дека 
„за новопримените работници, како и подоцнежно-
то распоредување на работниците на пооделни ра-
ботни места" процената на вредноста на работното 
место и „одредувањето на вкупниот број бодови и на 
вкупната маса на месечниот личен доход со корек-
ција (зголемување или намалување) ги врши Ко-
мисијата за кадри во согласност со началникот". 

И. Според Уставниот амандман XXI точка 3 став 
2 и точка 4 став 1, личниот доход на работникот му 
се одредува зависно од резултатите на неговиот труд 
и неговиот личен придонес за успехот и развојот на 

организацијата што го дал со својот вкупен, минат 
и тековен труд во неа. Основите и мерилата на рас-
пределбата на средствата за лични доходи во осно-
вната организација на здружениот труд работници-
те ги утврдуваат самостојно во согласност со осно-
вите и мерилата што се утврдени со самоуправни 
спогодби и општествени договори; тие основи, спо-
ред член 81 од Основниот закон за работните од-
носи, зависат особено од видот на работните задачи 
на работникот на работното место, од сложеноста 
на работите што пред работникот поставуваат од-
редени задачи во поглед на работната способност, 
од степенот на влијанието на работникот врз уна-
предувањето на производната сила на трудот, од 
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условите на работата и сл, а степенот на влијани-
ето на секој од нив врз обемот на учеството на ра-
ботникот во распределбата се утврдува врз основа 
на мерилата, согласно со начелото на распределба-
та според трудот. 

Распределбата на средствата за лични доходи 
како вкупност на сите форми на примања на работ-
никот, на кои основот и условот се неговата работа 
во односната работна организација (аконтации во 
текот на годината, примања по завршната сметка и 
ел.), според член 83 од Законот, работната заедница 
може да ја врши само по основите и мерилата што 
ги утврдила со општиот акт и е должна да го утвр-
дува по сите тие основи и мерила работниот придо-
нес по кој работникот учествува во распределбата. 
Утврдувањето на критериумите на распределбата на 
средствата за лични доходи, според тоа, е уставна 
обврска на организацијата на здружениот труд, на 
која и противстои правото на работникот неговото 
учество во таа распределба да се утврдува и оцену-
ва само според однапред одредените основи и мери-
ла и според сите тие основи и мерила. 

Уставниот амандман XV го потврди принципот 
дека во основните организации на здружениот труд 
носители на самоуправувањето се работните луѓе и 
дека само тие суверено ја одредуваат надлежноста 
на работничкиот совет односно на друг соодветен 
орган. Со тој амандман се создадени услови за посо-
држајна и поширока самоуправна иницијатива на 
работните луѓе во основните организации на здру-
жениот труд и за нивно што понепосредно одлуч5^-
вање по сите суштествени прашања на работата и 
управувањето. Само одредени извршни функции ра-
ботните луѓе во основните организации на здруже-
ниот труд можат да им ги доверуваат на одделни од 
работничкиот совет избрани и нему одговорни коле-
гијални или индивидуални органи. 

Комисијата за кадри што работната заедница 
или нејзиниот орган на управувањето ја формира 
за спроведување на кадровската политика од нив 
утврдена, според природата на својата задача е из-
вршен орган, па не би одговарало на интенциите на 
наведениот амандман ако на неа би и се доверило 
наместо работната заедница односно соодветниот ор-
ган на управувањето таа да одлучува за остварува-
њето на правата и за вршењето на должностите 
и обврските на работниците од работните односи. 

Противно им е, поради тоа, на респективните ус-
тавни начела и на законските одредби правното ре-
гулирање во член 31 од наведениот правилник на 
Одделението за внатрешни работи на Собранието на 
општината Трстеник, од 3 јуни 1970 година, со кое 
на началникот на одделението му се дава овласту-
вање при процената на вредноста на работните мес-
та и при распоредувањето на работниците на одре-
дени работни места да „може да врши корекција 
(сведување) на вкупниот износ на бодовите и на 
вкупната маса на месечниот личен доход", значи, 
дека арбитражно може да ги зголемува или нама-
лува оние лични доходи на работниците што за од-
носните работни места се веќе утврдени според ос-
новите и мерилата установени со општиот акт. Не-
уставно и незаконито е, исто така, и правното регули-
рање во новелираниот член 31 на изменетиот Пра-
вилник за користење на средствата за работа на 
Одделението за внатрешни работи на Собранието 
на општината Трстеник, од 23 април 1971 година, 
со кој се пропишува дека „за новопримените работ-
ници, како и подоцнежното распоредување на ра-
ботниците на поодделни работни места" процената 
на вредноста на работното место и „одредувањето 
на вкупниот број на бодовите и на вкупната маса 
на месечниот личен доход со корекција (зголему-
вање или намалување)", значи, одредување на ф а к -
тичната височина на личниот доход на работниците 
го „врши Комисијата за кадри во согласност со 
началникот". 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и чл. 26 и 35 став 

2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Ус-
тавниот суд на Југославија 

о д л у ч и 
1. Учеството на работникот во распределбата на 

средствата за лични доходи се утврдува врз основа 
на сложеноста на работата и другите барања на ра -
ботното место на кое работникот работи, сразмерно 
со резултатите на неговиот труд и неговиот личен 
придонес за успехот и развојот на организацијата 
што го дал со својот вкупен, тековен и минат труд 
во неа, а според основите и мерилата за распредел-
ба на личните доходи што работните луѓе во основ-
ните организации на здружениот труд непосредно и 
самостојно ги утврдуваат со општиот акт. 

За остварувањето на правата и за вршењето на 
должностите и обврските на работниците од работ-
ните односи можат да одлучуваат само избраните 
органи на управувањето (работнички совет, совет) 
или непосредно работните заедници за основните ор-
ганизации на здружениот труд. Деловниот одбор, ко-
мисијата за кадри и слични колегијални тела, фор-
мирани автоматски според раководните функции или 
со именување а не со избор од страна на работната 
заедница или соодветен орган на управувањето, не 
можат да одлучуваат за прашања што се во неоту-
ѓива самоуправна компетенција на работните заед-
ници или на нејзините самоуправни органи. 

2. Се поништуваат одредбите на член 31 од Пра 
вилникот за користење на средствата за работа на 
Одделението за внатрешни работи на Собранието на 
општината Трстеник, од 3 јуни 1970 година и одред-
бите на изменетиот член 31 од Правилникот од 23 
април 1971 година. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во состав: претседавач судија Радојка Ка -
тиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Раде Главиќ, 
Димо Кантарџиски, Ѓуро Меденица, д-р Стане Пав-
лич. Ненад Петровиќ, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи 
и Јоже Земл>ак. 

У бр. 411/70 
29 февруари 1972 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

судија, 
Радојка Катиќ, е. р. 

О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОРГА-
НИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО 1970 ГО-

ДИНА 

I. Главниот директор и Советот на работната за-
едница на Службата на општественото книговодство 
•— Централа Загреб со филијалите Бјеловар, Чако-
вец, Дубровник, Госпиќ, Карловац, Нашице, Осиек, 
Риека, Сплит, Шибеник, Вараждин, Вуковар, Забок, 
Задар, Загреб и Славонски Брод му поднесоа прет-
ставка на Уставниот суд ка Југославија во која 
предлагаат да се поведе постапка за оцена на за-
конитоста и уставноста на Одлуката за дополнение 
на Одлуката за начинот на финансирањето на орга-
низационите единици на Службата на општествено-
то книговодство во 1970 година, што ја донесоа Со-
ветот на работната заедница на Службата и генерал-
ниот директор на седницата од 14 декември 1970 
година. Подносителите на претставката истакнаа 
дека со наведената одлука е извршена повреда на 
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член 154 од Уставот на Југославија, на член 93 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство и на член 199 од Статутот на Службата. Во 
образложението на своите тврдења подносителите на 
претставката наведуваат дека Одлуката од 14 де-
кември 1970 година е донесена со повратно дејство, 
бидејќи важењето на Одлуката е одредено од 1 ја-
нуари 1970 година, со што е повредена одредбата на 
член 154 од Уставот на Југославија. Член 93 од За -
конот за Службата на општественото книговодство 
предвидува дека формирањето и користењето на за-
едничките фондови на Службата како целина ќе се 
утврди со статутот или со друг општ акт, па со член 
148 од Статутот на Службата и е предвидено при-
ходите што ќе ги оствари филијалата со наплата 
според Тарифата на надоместоците на Службата да 
сочинуваат приход на филијалата, освен делот на 
надоместокот кој се издвојува за потребите на орга-
низационите единици за пошироките подрачја. Член 
5 од Одлуката за начинот на финансирањето на ор-
ганизационите единици на Службата на општестве-
ното книговодство во 1970 година, според мислењето 
на подносителите на претставката, го ограничува из-
носот на делот на надоместокот кој се издвојува за 
потребите на поширокото подрачје на таксативно од-
редените работни места чии трошоци се покриваат 
од тој дел на надоместокот, така што предвидува ви-
шокот на средствата што ќе остане по намирувањето 
на потребите па поширокото подрачје да треба да им 
се врати на оние републики што го оствариле однос-
ниот вишок. Според тоа, заклучуваат подносителите 
на претставката, со средствата за покритие на изда-
тоците на поширокото подрачје не можат да распо-
лагаат Советот на Службата и генералниот директор, 
туку можат само да ги користат во согласност со 
утврдената политика согласно член 93 од Законот 
за Службата на општественото книговодство. Конеч-
но, подносителите на претставката сметаат дека со 
Одлуката од 14 декември 1970 година се одлучувало 
за обврските на организационите единици, па нацр-
тот на Одлуката морал да биде изнесен на разгледу-
вање пред собирите на работните луѓе заради изјас-
нување и давање забелешки, согласно член 199 од 
Статутот на Службата. Со оглед на тоа дека спор-
ниот акт не е доставен на изјаснување во согласност 
со наведениот пропис, тоа е извршена повреда на 
постапката за донесувањето на општиот акт. 

Во мислењето дадено во одговор на претставката, 
генералниот директор и Советот на работната за-
едница на Службата на општественото книговодство 
•— Главна централа, Белград во целина ги побиваат 
наводите на претставката, оспорувајќи ја нивната ос-
нованост. Во прилог на своите тврдења наведуваат 
дека Одлуката за начинот на финансирањето на ор-
ганизационите единици на Службата на општестве-
ното книговодство во 1970 година е заснована врз од-
редбата на член 143 од Статутот на Службата, која 
предвидува секоја година за наредната година да Се 
изработува план на приходите и расходите на орга-
низационите единици на Службата, врз основа на 
единствените критериуми и нормативи што ги у-
тврдуваат Советот на Службата и генералниот ди-
ректор. Со оглед на тоа дека е во прашање одлука 
за финансирање, нејзиното траење е еднакво на тра-
ењето на една сметковна година, а важењето и ис-
текува со донесувањето на завршната сметка за од-
носната сметковна година. Поради тоа измените и 
дополненијата на одлуката, извршени во текот на тра-
ењето на сметковната година, не можат да се сме-
таат како акти што имаат повратно дејство, се до-
дека не се донесе завршната сметка за односната 
година Во поглед наводите на претставката што се 
однесуваат на повредата на одредбата на член 93 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство, се истакнува дека Одлуката од 14 декември 
1970 година ја донеле овластените органи во рамките 
на спроведувањето на законските овластувања, а со-
гласно на член 148 став 2 од Статутот на Службата, 
кој предвидува одделни приходи на Службата, на-
платени според Тарифата на надоместоците на 
Службата од царина, сојузен данок на промет и ка-

мати на фондовите во стопанството, да можат да се 
формираат на ниво на Службата. Со оглед на тоа 
дека со член 10 од Одлуката за начинот на финанси-
рањето ^а организационите единици на Службата на 
општественото книговодство во 1970 година, донесена 
ћа 23 декември 1969 година, наведените приходи се 
предвидени за покритие на признаените трошоци на 
сите организациони единици, тие се формирани на 
ниво на Службата а мерилата и критериумите на 
распределбата на тие приходи ги утврдуваат Советот 
на Службата и генералниот директор, согласно член 
150 од Статутот на Службата. Според тоа, со проши-
рувањето на работните места што ќе се финансираат 
од вака формираните приходи на Службата, кое е 
извршено со Одлуката за дополнение на Одлуката за 
начинот на финансирањето на организационите еди-
ници на Службата на општественото книговодство 
во 1970 година, не е повредена одредбата на член 93 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство. Најпосле, бидејќи наведените средства веќе 
се формирани на ниво на Службата, со нивната 
прераспределба не се засегнуваат интересите на ор-
ганизационите единици што ги пресметале и напла-
тиле тие средства, па следствено на тоа не постоела 
обврска од член 199 од Статутот на Службата на-
цртот на Одлуката да им се достави на разгледување 
на собирите на работните луѓе. Но, исто така посебно 
се истакнува дека при донесувањето на првобитниот 
текст на Одлуката за начинот на финансирањето 
на организационите единици на Службата на опште-
ственото книговодство во 1970 година од 23 декем-
ври 1969 година, нацртот на Одлуката им е доставен 
на изјаснување на организационите единици на 
Службата и дека при тој случај се собрани мислења 
и предлози на тие единици кругот на работните мес-
та што ќе се финансираат од средствата формирани 
на ниво на Службата да се прошири и со други ра-
ботни места, а помеѓу другото и со работното место 
шеф на експозитурата. Советот на работната заедни-
ца и генералниот директор, при утврдувањето на 
текстот на Одлуката од 23 декември 1969 година, од-
лучија за таквите предлози да се расправи допол-
нително, кога ќе се соберат податоци за препекува-
њето и распределбата на наведените средства. До-
следно на тоа, кога финансиската служба подносе 
извештај за средствата од кој се виде дека постојат 
расположиви непотрошени средства на ниво на 
Службата, Советот на Службата и генерал-
ниот директор ја донесоа спорната одлука, со 
која ги задоволија предлозите и барањата што 
се поднесени во текот на дискусиите за пр-
вобитниот текст на Одлуката од 23 декември 
1969 година. На тој начин организационите единици 
сепак се изјаснија за Одлуката од 14 декември 1970 
година пред нејзиното донесување. 

II. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
поднесената претставка и мислењето дадено во од-
говор на претставката, најде дека има основи за 
преиспитување на уставноста и законитоста на Од-
луката од 14 декември 1970 година, па на својата 
седница од 29 јуни 1970 година донесе решение за 
поведување постапка за оцена на уставноста и зако-
нитоста на Одлуката за дополнение на Одлуката за 
начинот на финансирањето на организационите еди-
ници на Службата на . општественото книговодство 
во 1970 година. Во одговорот на решението за пове-
дување постапка, Советот на Службата и генерал-
ниот директор, со потписи на главните директори 
на сите републички и покраински централи на 
Службата, освен Централата Загреб, ги потврдија 
наводите и причините дадени во одговорот на прет-
ставката На јавната расправа, што е одржана во 
Уставниот суд на Југославија на 5 октомври 1970 го-
дина, учесниците во постапката во целоста останаа 
при своите становишта, изнесени во писмените под-
несоци. 

III. Уставниот суд на Југославија, во претход-
ната постапка и на јавната расправа го установи 
следното: Одлуката за дополнение на Одлуката за 
начинот на финансирањето на организационите е-
д и ници на Службата на општественото книговодство 
во 1970 година, што ја донесоа Советот на Службата 
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и генералниот директор на седницата од 14 декем-
ври 1970 година, содржи одредба со која е предви-
дено дека трошоците на работното место на ш е ф на 
експозитурата во сите организациони единици на 
Службата ќе се покриваат од приходите Наплатени 
според тарифниот став 23 од Тарифата, па на тој 
начин го прошири кругот на лицата чии трошоци 
се финансираат од ист извор, а кој бил утврден со 
член 10 од Одлуката за начинот на финансирањето 
на организационите единици на Службата на оп-
штественото книговодство во 1970 година од 23 де-
кември 1969 година. Со Одлуката од 14 декември 1970 
година е предвидено и дека таа ќе се применува од 
1 јануари 1970 година. 

За оцена на уставноста и законитоста на наве-
дената одлука, беше суштествено да се утврди по-
теклото на средствата формирани на ниво на Служ-
бата, заради оцена на правниот режим што ќе се 
примени врз тие средства. Начинот на формирањето 
и на распределбата на средствата на Службата на 
општественото книговодство во начело е утврден со 
одредбите од Законот за Службата на општественото 
книговодство и од Статутот на Службата, и тоа така 
што секоја организациона единица на Службата, од 
приходите што ќе ги оствари, го утврдува својот 
вкупен приход и доход според обемот и квалитетот 
на извршените услуги. Остварениот доход организа-
ционата единица самостојно го распоредува, по ос-
новите и мерилата што ги утврдува со своите оп-
шти акти, а во согласност со Статутот на Службата. 
За утврдување на вкупниот приход и доход на ор-
ганизационите единици важат прописите предвиде-
ни за стопанските организации. Вкупниот приход и 
доход и распределбата на доходот на организацио-
ните единици се утврдуваат со завршните сметки на 
тие единици, а вкупниот приход и доход на Служ-
бата како целина претставува вкупен приход и до-
ход на сите нејзини организациони единици. Со Ста-
тутот или со друг општ акт на Службата поблиску 
се одредуваат мерилата за учеството на организаци-
оните единици во приходите, фондовите што ги и-
маат организационите единици на Службата, форми-
рањето и користењето на заедничките фондови на 
Службата како целина, начинот на здружувањето 
на средствата, и другите прашања во врска со сред-
ствата за работата на Службата. 

Со Тарифата на надоместоците за работите и 
услугите на Службата на општественото книговод-
ство за 1970 година, во тарифниот став 23 е предви-
дено за работите на евиденцијата, за работите на 
контролата и за информативно-аналитичките работи 
Службата да пресметува надоместок во износ од 3,1 
од илјада на приходите на општествено-политички-
те заедници и на општествените фондови, пред нив-
ната распределба. Со член 148 став 2 од Статутот на 
Службата е предвидено приходите наведени во та-
рифниот став 23, што ги сочинуваат надоместоците 
од царина сојузниот данок на промет и каматата 
на фондовите во стопанството, можат да се форми-
раат на ниво на Службата. Со член 5 став 1 од Од-
луката за начинот на финансирањето на организа-
ционите единици на Службата на општественото кни-
говодство во 1970 година од 23 декември 1969 година 
е одредено наведените средства да се формираат на 
ниво на Службата, а да се распоредуваат на начинот 
предвиден во член 10 од Одлуката. Распоредот на 
средствата е извршен на тој начин што се предви-
дени работни места,во сите организациони единици 
на Службата чии трошоци ќе се шжриваат со при-
ходите од тарифниот став 23 на Тарифата. На ра-
ботните места од член 10 на Одлуката од 14 декември 
1970 година им е додадено и работното место на ш е ф 
на експозитура во сите организациони единица на 
Службата. 

Врз основа на опишаниот правен режим па фи-
нансиските средства на Службата на општественото 
книговодство и на начинот на нивното формирање 
и распределба, Уставниот суд на Југославија застана 
на становиште^ дека средствата формирани 
на ниво на Службата служат за задоволу-
вање на единствените интереси на Службата 
како целина и дека нивната распределба, со-

гласно со наведените прописи, ја вршат Со-
ветот на Службата и генералниот директор. Во тој 
поглед, Одлуката од 14 декември 1970 година ја до-
неле овластените органи и во согласност со член 93 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство. Исто така, Судот застана на становиште^ 
дека Одлуката за начинот на финансирањето на ор-
ганизационите единици на Службата на општестве-
ното книговодство во 1970 година е акт на планска 
распределба на средствата и дека тој како таков 
може да биде изменет и дополнет во текот на него-
вото извршување. Поради тоа Судот оцени деда не е 
извршена повреда на член 154 од Уставот на Југо-
славија, бидејќи Одлуката од 14 декември 1970 го-
дина е донесена во текот на извршувањето на планот 
за 1970 година. Ваквото правно становиште на Судот 
се засновува врз одредбата на член 143 од Статутот 
на Службата која била правен основ за донесување-
то на Одлуката од 23 декември 1969 година и на неј-
зиното дополнение од 14 декември 1970 година. 

IV. Од друга страна, правниот режим на форми-
рањето и користењето на финансиските средства на 
Службата на општественото книговодство, утврден со 
прописите важечки во моментот на донесувањето на 
Одлуката од 14 декември 1970 година, им обезбедува 
на организационите единици самостојно да го утвр-
дуваат и распоредуваат остварениот вкупен приход и 
доход, на начинот предвиден со прописите што ва-
жат за стопанските организации, ако со Законот за 
Службата на општественото книговодство не е одре-
дено поинаку. Со оглед на тоа дека со наведениот 
закон е предвидено дека со статутот или со друг 
општ акт поблиску ќе се одредат мерилата за учес-
твото на организационите единици во приходите и во 
фондовите што се формираат за Службата како це-
лина, произлегува дека без оглед на статутот и на 
другите општи акти не можат да се утврдат мерила 
што би ги стеснувале самоуправните права на орга-
низационите единици во врска со располагањето со 
остварениот вкупен приход и доход. 

Бидејќи со член 5 од Одлуката од 23 декември 1969 
година е предвидено вишокот на средствата формира-
ни на ниво на Службата, а непотрошени за намените 
одредени со таа одлука, да им се враќа на републи-
ките во кои односниот вишок е остварен, тоа Сове-
тот на Службата и генералниот директор за да до-
несат општ акт со кој ги намалуваат износите на 
вишокот што треба да им се врати на републиките, 
на тој начин што би го зголемиле веќе утврдениот 
обем на користењето на тие средства, треба таквиот 
општ акт да го донесат на начинот и во постапката 
што се предвидени за донесување на општите акти 
со кои се одлучува за обврските на организационите 
единици на Службата. Постапката за днесување на 
наведениот вид општи акти е регулирана со член 
199 од Статутот на Службата. 

Во претходната постапка и на јавната расправа, 
Уставниот суд на Југославија утврди дека нацртот 
на Одлуката од 14 декември 1970 година не им бил 
доставен на собирите на работните луѓе на органи-
зационите единици на Службата заради изјаснување 
и давање забелешки, согласно член 199 од Статутот 
на Службата. 

Уставниот суд на Југославија оцени де :а при-
мената на одредбата за постапката за донесување 
на општите акти во поглед изјаснувањето на соби-
рите на работните луѓе по нацртот на општиот акт, 
не може да се замени со предлозите и мислењата 
што работните луѓе ги дале при донесувањето на 
порано важечкиот општ акт, а во конкретниов слу-
ча ј со предлозите ставени при разгледувањето на 
нацртот на Одлуката од 23 декември 1969 година. 
Освен тоа, Уставниот суд на Југославија смета дека 
волјата на работните луѓе, изразена на собирите на 
работните луѓе, може да се докажува само со запис-
ник воден за текот на собирот на работните луѓе, 
а записникот не може да го замени административен 
извештај или писмо на старешината на организаци-
оната единица во која е одржан собирот на работ-
ните луѓе. 
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Според тоа, бидејќи во постапката пред Устав-
ниот суд на Југославија генералниот директор и 
претставникот на Советот на работната заедница на 
Службата на општественото књиговодство — Главна 
централа, Белград, не дадоа докази дека нацртот на 
Одлуката од 14 декември 1970 година бил разгледу-
ван на собирите на работните луѓе на организацио-
ните единици на Службата, тоа постапката за доне-
сување на Одлуката за дополнение на Одлуката за 
начинот на финансирањето на организационите еди-
ници на Службата на општественото книговодство 
во 1970 година не е спроведена во согласност со член 
199 од Статутот на Службата. Со тоа е извршена 
повреда на правата на самоуправувањето на работ-
ните луѓе кои, согласно со Амандманот XV на Уста-
вот на Југославија, со наведениот член од Статутот 
го регулирале прашањето на одлучувањето во кон-
кретниот случај, обусловувајќи го донесувањето на 
општиот акт со кој се одлучува за обврските на 
организационите единици, — со претходна изјава на 
волјата изразена на собирите на работните луѓе на 
организационите единици. 

V. Согласно со напред изложеното, а врз основа 
на член 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на 
Југослаивја, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека Одлуката за дополнение 
на Одлуката за начинот на финансирањето на орга-
низационите единици на Службата на општествено-
то книговодство во 1970 година од 14 декември 1970 
година му е спротивна на член 199 од Статутот на 
Службата, кој согласно на Уставот на Југославија, 
го регулира остварувањето на самоуправните права 
на работните луѓе на Службата на општественото 
книговодство. 

2. Се поништува Одлуката за дополнение на 
Одлуката за начинот на финансирањето на организа-
ционите единици на Службата на општественото 
книговодство во 1970 година од 14 декември 1970 го-
дина. 

VI. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ј у -
гославија во состав: претседавач судија д-р Иво Су-
нариќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Божи-
чевиќ, д-р Александар Фира, Раде Главиќ, Радојка 
Катић, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, Боривое 
Ромиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 64/71 
б октомври 1971 година 

Белград 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 34 од Законот за народната 

одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), на 
предлог од Извршниот совет на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска, Претседателот на Републиката 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДОСЕГАШНИОТ И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ НА НОВ КОМАНДАНТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста командант на Ре-
публичкиот штаб за народна одбрана на Социјалис-
тичка Република Хрватска, генерал-полковникот 
Среќко Манола. 

За командант на Републичкиот штаб за народна 
одбрана на Социјалистичка Република Хрватска, се 
именува генерал-потполковникот Билобрк Мате. 

Р. бр. 13/2 
12 април 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД О СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 

труд и социјална политика се назначува д-р Винко 
Равникар, началник на Одделение за организаци-
ја и методологија во Институтот за медицина на тру-
дот на Медецинскиот факултет во Љубљана. 

Б. бр. 39 
22 март 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 

земјоделство се назначува инж. Џемал Драче, досе-
гашен советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање. 

В. бр. 40 
5 април 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ ' , бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
За помошнпк-сојузен секретар за земјоделство 

се назначува инж. Томе Кумановски , досегашен по-
мошник-сојузен секретар за стопанство. 

Б. бр. 41 
5 април 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Го заменува 
претседателот 

на Уставниот суд 
на Југославија 

судија, 
д-р Иво Сунариќ, е. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА 

ПЛОВИДБА 

За помошиик-директор на Сојузната управа за 
цивилна воздушна пловидба се назначува д-р Георги 
Трајковски, досегашен инспектор за меѓународен 
воздушен сообраќај, за меѓународен речен сообраќај 
и за граници во Сојузниот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

Б. бр. 42 
5 април 1972 година 

Белград 

Сојузез1 извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

За помошник-сојузен секретар за земјоделство 
се назначува инж. Владимир Дам јановиќ, досегашен 
советник на сојузниот секретар за стопанство. 

Б. бр. 43 
5 април 1972 година 

Белград 

Сојузен иззршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Шттттшшшлввтшш^ттшжшшаш •ммм^мнмшвпсавшаврнввнвмиаа 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за особени заслуги и постигна-
ти успеси во работата од значење за социјалистич-
ката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Шујица Саво; 

SO ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бедековић Владимир, Галић Роман, Хећимовић 
Грга, Рихтер Вјенцеслав, Томц Јосип, Жупанић 
Фрањо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Божић Милан, Дружинец-Срук Марија, Дуда 
Јосип, Комуњер-Птичар др Марија, Корасић Бран-
ко, Ласић Влахо, Лојна Јосип, Перц инж. Милан, 
Прибичевић Љубица, Прохаска Миљенко, Радуло-
вић Здравко, Рајчевић Војо, Тепшић Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Милан, Барић др Љубо, Бек Филип, 
Биљан Драгутин, Блажевић Иван, Бојић Јерко, Бре-
сан Алдо, Бушкаин Мате, Диминић Чедомил, Дра-
жић Ђуро, Думичић Петар, Едер Станко, Хлад 
Мијо, Иванчић Иван, Јурас Божо, Јурић Андрија, 
Комерички Мијо, Левнаић Богдан, Листеш Марин, 
Магдић Иван, Мајнарић Фрањо, Марчетић Ђорђе, 
Маријан Гојко,' Маркиш Мато, Михалец Мијо, Па-
вешић Љубомир, Рончевић Милан, Срића Мирко, 
Тинтор Војин, Уводић Марко, Узелац Божо, Узелац 
Душан, Витас Душан, Залар Славко, Зриншћак-Ко-
сак Анкица, Зриншчак Милан; 

СО ОРДРЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Батинић Милан, Бензон Мартин, Беренић Вин-
ко, Берглес Александар, Берлан Јосип, Блажевић 
Марко, Боснић Славољуб, Булава Јелица, Ћурчија 
Илија, Чекић Стево, Чорак Милан, Делић К а ж и -
мир, Дружић Марко, Ђумлија Антун, Фолнеговић 
Фрањо, Гал иј аш Драган, Грбић Илија, Хечимовић 
Анте, Јагодић Иван, Јакуш Јелка, Јерговић-Ште-
финшчак Марија, Јоксимовић Изета, Јовић Дане, 
Карановић Здравко, Кнок Мирко, Кордун Мате, 
Косановић Бранко, Ковачев-Калиман Франка, К р -
нић-Барић Марија, Кућинић Иван, Кундић Људе-
вит, Кутлача-Муждало Зорка; 

Лончарић Примус, Ловрић Гојко, Ловрић Ми-
лутин, Лужајић Милан, Маричић Милан, Маринац 
Лука, Марион Јосип,"Марковић Миле, Михајловић 
Алекса, Милош Иван, Муха Јосип, Муњас Перо, 
Николић Даница, Новосел-Дуљ Славица, Обрадо-
вић Богдан, Павлица Дане, Пољак Берислав, Пот-
коњак Марија, Пунек Бранко, Секулић Гојко, Стар-
чевић Јуре, Шапоња Чедо, Шарац Илија, Шево 
Марин, Шево Младен, Шимун-Прачииец Драгица, 
Шкоберне Станислав, Шкреб Катица, Шкундрић 
Анка, Тијанић Мато, Травица Обрад, Трбојевић 
Мане, Тудор Војко, Угарковић Јелица, Велимиро-
вић Милић, Вујновић Ђуро, Зинка Рудолф, Ж и в -
ковић Мила; 

SO ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абрамовић Стјепан, Антолић Доминик, Банда 
Борис, Барбарић Стјепан, Басарић Милош. Баук 
Владе, Бек Иван, Беласић Иван, Берлан Виктор, 
Бимбашић Бранислав, Биндер Иван, Бишкуп Дра-
гутин, Бобинац Крешо, Бокун Јурај , Борковић 
Саво, Боршић Антон, Боршић Фрањо, Боршић-
-Думбовић Марија, Брајдић Иван, Брешки Мирко, 
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Брундић Драгутин, Будишин Милан, Бујић Ранко, 
Булајић Божидар, Буљан Јосип, Бутиган Антун, 
Буторац Карло; 

Цар Иван, Царевић Симо, Цекиновић Никола, 
Циндрић Никола Црљенко инж. Валентин, Дуко-
вић Владимир, Цвек Рудолф, Ћирић Јован* Чича-
рић Анте, Чосић-Вагнер Олга Чубелић Ивица, Чун-
чић Антун, Чурчић Данко, Чврк Валент, Дабо 
Марко, Дедук Станко, Делић Драгутин, Дончевић 
Стјепан, Доњерковић Перо Драчина Гојко, Дретар 
Драгутин, Дрводелић Звонко Дујмовић Петар, Ду-
кић Драгиша, Дуспер.-Иванчић Ђурђица, Ђермано-
вић Милан, Џапо Шиме, Ердељан Владо, Еркер 
Антун, Ерор Марко; 

Фабри Јосип, Фарчић Иван, Фаркаш Јосип, 
Фет Јосип Фишер Владо, Фрљак Томо, Гагић То-
дор, Галековић Владимир. Галић Никола, Гашпарић 
Адам, Главочић-Ртшзку-Топаловић Милица, Го-
динић Јанко, Голд Еуген Гомбоши-Кучић Тонка, 
Грбић Јово, Грегорац Иван, Грубишић Ана, Грубје-
шић Петар, Гувдак Фрањо, Хабек Валентин, Хајидл 
Рикард, Хинић Милан. Хинић Стево, Хип калман 
Иван, Хорват Драгутин, Хорват Драгутин, Хорват 
Јанко, Хорват Стјепан. Хорват Вјекослав, Илин ић 
Стјепан, Иванчевић Живко, Иванишевић-Волић 
Дора, Иванушец Томо, Ивковић Станко; 

Јагодић Томо, Јамникар Радослава, Јанда Бран-
ко, Јањанин Стево, Јањушевић Ђорђе, Јашаревић-
-Јагодић Марица, Јелчић Љубомир, Јершек Драго, 
Јовановић Никола, Југович Игор, Јухар Петар, Ј у -
ран Мира, Јуранко Јосип, Када Рудолф, Кадоић-
-Вујичић Ружа, Кала јџић Илзе, Калебота Маринко, 
Калинић Марин, Касељ Анте, Катић Јосип, Кату-
нарић др Душко, Кекез Вице, Кершикла Маријан, 
Кешин Васо, Кезеле Владимир, Кихас Фрањо, Кин 
Јосип, Кладарин Мирослав, Клепач Јанко, Клико-
вац Елза, Кљајић Симо; 

Кнежевић Димитрије, Кнежевић Невенка, 
Кнок-Турчин Љуба, Ко лачев ић Јуре, Колаковић 
Јосип, Коруга Стево, Коси Павао, Ковач Луција, 
Ковачевић Мирко, Ковачић Мартин, Ковачић 
-Вичевић Рајка, Козјак Иван, Крашоаец Ивица, 
Крчмар Златко, Кривец Терезија, Крупица Аница, 
Куцељ Јосип, Купинић Владимир, Кушељ Јелка, 
Куштре Миливој, Кутин Иван, Кутлача Тодор, 
Лацковић Фабијан, Лакуш Иван, Лазић Петар, 
Лазовић Иван, Лекић Илија, Лентић Анте, Левак 
Бењамин, Ловреничић Јурај , Лучев Борис, Лукачек 
Ва лент; 

Мађарчић Милан, Малбаша Вера, Марачић-
-Планчић Алице, Марић Мијо, Марић Томислав, 
Маринковић Љерка, Марков Иван, Маркулин 
Алојз, Мартиновић Златко, Машић Стево, Матоше-
вић Стјепан, Матушка Стјепан, Мазалин Иво, Ма-
жибрада Стево, Медић-Соколић Даница, Мештровић 
Анте, Михелчић Мато, Михеља Драго, Микша Вла-
димир, Милишић Јосип, Милишић Љубо, Милош 
Вјенцеслав, Миловац Стево, Машковић Никола, 
Мировић Мартин, Младинео Деса, Моро Даворин, 
Мославац Томо, Мраовић-Игрец Зорка, Мрђеновић 
Милош, Муха^Вагнер Лој зика, Каларевић-Диклић 
Душанка, Новак Иван, Новаковић Иван; 

Облак Крешимир, Орландини Анте, Орловац 
Јуре, Остоић Неда, Островидоз Михаел, Падежанин 
Раде, Пап Иван, Павелић Милан, Пажанин Јерко, 
Лелегрин-Павлић Љубица, Перичић Динка, Перни-
чка Фрањо, Перушина Марио, Петрчић Петар, Пин-
тар Мато, Плетикосић Петар, Подруг Јозо, Поду је 
Вељко, Подворец Јура, Погачић Бошко, Покец Дра-
гутин. Полић-Влашић Марија, Посавец Валент, Пот-

коњак Богдан, Познановић Ђорђе, Пожежанец 
Станко, Прибић Дане, Приболшан Славко, Прибу-
дић Звонко, Продановић Алојз, Прпић Марко, Пус-
так Људевит; 

Радетић-Стефановић Надежда, Радић Лука, Ра-
димир Душанка, Рађеновић Ђуро, Ра јки Стјепан, 
Ракић Никола, Ранчић Вјекослав, Ратковић Марко, 
Ратковић Мићо, Рогић Лука. Рогин Драгутин, Рогина 
Мијо, Рогуљ Јозо, Р уп чић-Голубић Анђела, Сам-
болек Станко, Сарић Иво, Секулић Милан, Селци 
Иван, Север Фрањо, Сикетић Иван, Симовић Љуби-
ша, Скочај Вилибалд, Скулибер-Милетић Реза, Смо-
длака Стипе, Собол Лаура, Србић-Жупанчић Јелка, 
Сршан Стјепан, Станчић Драгутин, Старчевић Иван, 
Стилиновић Милан, Стилиновић Никола, Стојић Ду-
шан, Стопић Гргур, Сулејманпашић Весна; 

Шајњчић Стјепан, Шапић Милош, Шарган Стје-
пан, Шарић инж. Дубравко, Шарић Ђуро, Шаркаљ 
Алојз, Шашак Мијо, Шимичевић-Јушић Катица, 
Шимунић Ђуро, Школник Јосип, Шкреблин Вла-
димир, Шлогар Милан, Шоп Јосип, Шоштарић Иван, 
Штамбук Војислав Шунке Стјепан, Шуша Никола, 
Швастец Милован, Томас Фрањо, Томашевић Ђуро, 
Томић Јозо, Траубер-Ђурасек Ружица, Трстењах 
Маријан, Веселин Марко, Везмар Богдан, В радовић 
Мартин, Влашић Стево, Волобуј ев-Турчин Драго, 
Врбенски Драгутин, Вргоч Иван, Вргоч Невенка, 
Врховац Младен, Врцељ Милан, Вучковић Божо, 
Вучковић Дамир, Вукмановић Стеван, Вуков Јерко, 
Вурцберг Јосип, За јец Фрањо, Залепугин Алексан-
дар, Зелић Шиме, Зоричић Марко, Ж а к у л а Никола, 
Ж а л а ц Славко, Жегарац Илија, Жигић Милан; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Блаженић Анте, Кнежевић Ђорђе, Марковић 
Томислав, Шимлеша д-р Петар, Узелац Мићо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Фекетија-Јелић Мара; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсенић Маринко, Барановић Зденка, Бижић 
Славко, Блануша Мирко, Бродарић-Копјар Ката, 
Чулина Вице, Дружинец-Срук Марија, Тржан Мар-
тин, Гвоздић Ђуро, Ханжек Рудолф, Кесић Анте, 
Лаличић Хусо, Маријан Дане, Мароти Миро, Мили-
чевић Војислав, Радованац Ђорђе, Рогинек Стјепан, 
Руљанчић Јуре, Сабљак Иван, Сунајко Милан, Ши-
муњак Мирко, Турк Мирко, Владетић Ђуро, Вукрес 
Владо; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 
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СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Павлетић Карло, Рукавина-Дуић Мара; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аџемовић Грујо, Алфиревић Жељко, Балић 
Анте, Бараћ Милан Барбарић Радован, Баришић 
Иван, Бижић-Чаканић Даница, Бољешић Јосип, 
Брадић-Мијаковец Марица, Брозић Никола, Буб-
нић Бранко, Булић Милован, Бунчић Драго, Буње-
вац Фрањо, Буторац Марко. Цањко Гојко, Цекино-
вић Владимир, Ципчић Стјепан, Цветковић-Затко 
Драгица, Чосић Марин. Чукељ-Васиљевић Даринка, 
Чукељ Милан. Чупић Миле, Делић Јозо, Детељ 
Иван, Доричић Марица, Драгојевић Драган, Дрем-
петић-Оковић Катица. Ђокић Сретен, Ђуришевић 
Јакоб, Фајдић Јуре, Ферић Сретна, Филипај Јосип; 

Габриелис-Посавец Амалија, Гале-Кузманић Ан-
ка, Галековић Антун, Галић Стјепан, Гиљановић Ан-
те, Глумац Драган, Глумичић Милан, Глумичић 
Славко, Граховац Михајло, Грашић Драгутин, 
Гржанић-Крајанић Анкица, Гудан Бранко, Хохште-
тер Алекса, Хребинец Ивица, Игрец Драго, Иванко-
вић-Обранић Анкица, Јагодић-Галековић Анкица, 
Јанков Вељко, Јеловац Богдан, Калаусек Драгутин, 
Килих Петар, Кнезовић Станко, Колчин Игор, Кос 
Стјепан, Костањшек Фердинанд, Костел Људевит, 
Кошћак Илија, Ковачић-Топић Иванка, Козарић 
Иван, Козлек Драгутин, Краљ Иван, Крамар Дра-
ган, Кричковић Никола, Кукурић Иван, Кулчар-
-Кнежевић Маријана; 

Лазаревић-Шантек Славица, Лазић Богдан, Ли-
потић Стипе, Макар-Рихтер Тонка, Макаровић Бе-
рислав, Малиновић Стево, Малоча Анте, Марушић 
Јоаким, Марушић Јосип, Маснец-Хабан Павица, Ма-
ту шин Јурај, Мекер Драго, Михаличек Стјепан, Ми-
кац Иван, Милета Албин, Милковић Јуре, Минђек 
Јурај, Модрушан Иван, Муратовић Фехим, Новко-
вић Богдан, Окички Златко, Орбанић Драган, Ореш-
ковић Марија, Озимец Јурај, Панић Аугуст, Пањок-
та Вјера, Папић Јуре, Париповић-Шобат Вера, Пав-
ковић-Муњко Марица, Павковић Владо, Павлетић 
Марија, Павлица Никола, Павлић Марко, Павловић 
Чедомир, Перковић Катица, Петернац Иван, Петри-
нец Божидар, Петровић-Томаш Анкица, Почуча 
Јово, Поје Иван, Половина-Павичић Анка, Пони-
квар Отон. Потнар Лука, Прохаска Јарослав, Пур-
гар Иван, Радић Иван; 

Раст Павле, Ратковић Миле, Секулић Никола, 
Сертић Радмила, Слоковић Вера, Смолчић Петар, 
Соколић Миле, Старчевић Мате, Стојановић-Пушић 
Анкица, Суботићанец Стјепан, Шамбар Иван, Шар-
а н о в и ћ Симо, Шимек Јулио, Шинко Павао, Шкеро-
-Врањеш Катица, Шкртић Антун, Шмит-Шкојко 
Франка, Шувак-Коваћ Анкица/ Шувак Валент; 

Талакић Фадил, Тарандек-Мештровић Мира, 
Терзић Владо, Томековић-Урбанић Мирјана, Том-
љеновић Томислав, Тонковић Ђуро, Тот Фрањо, Тр-
тица Бранко, Турчић Фрањо, Тушар Звонко, Балић 
Егон, Ваздар Вилим, Веверец Звонимир, Видец Пе-
тар, Вишић-Шимундић Иванка, Витез Иван, Влат-
ковић Душан, Враће Хусо, Вртичевић Јозо, Вучко-
вић Душан, Вујичић Жарко, Вујновић Душан, Ву-
каловић-Ковачевић Катица, Вукелић Никола, Ву-

келић Томо, Вукмировић Милан, Зубак Алојз, Ж а -
гар Јосип, Жигић Никола, Жижић-Матијевић Не-
венка. 

Бр. 68 
9 јуни' 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод стодваесетгодишнината 
од основањето и работата, а за заслуги и постигнати 
успеси на културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Gasilska godba па pihala Kapele pri Brezicah; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Михелић Винко, Путер ле Франц, Regally Марјан. 

Бр. 74 
16 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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