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64. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за вое-
ните судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/69), 
сојузниот секретар за народна одбрана донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А У Т В Р Д У В А Њ Е Н А Л И С Т А Т А Н А А Р Б И Т Р И Т Е 
Н А В О Е Н А Т А С Т О П А Н С К А А Р Б И Т Р А Ж А П Р И 
С О Ј У З Н И О Т С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А Н А Р О Д Н А О Д -

Б Р А Н А З А 1972 Г О Д И Н А 

За арбитри на Воената стопанска арбитража 
при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 
1972 година се именуваат: 

1) Петровиќ Душан, ПОЛКОВНИК на правна служ-
ба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, 
кој истовремено се одредува и за заменик претседа-
тел на Воената стопанска арбитража; 

2) Марковиќ Бранислав, ПОТПОЛКОВНИК на прав-
на служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана, кој истовремено се одредува за заменик прет-
седател на Воената стопанска арбитража; 

3) Антониевиќ Слободан, генерален директор на 
Претпријатието „Гранекспорт", Белград; 

4) Антониевиќ д-р Зоран, професор на Правниот 
факултет во Белград; 

5) Башевски Димитар, директор на Дирекцијата 
за правни работи при рудниците и железарницата 
„Скопје'', Скопје; 

6) Будисављевиќ Момчило, генерален директор 
на Претпријатието „Југотехна", Белград; 

7) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот фа-
култет во Нови Сад; 

8) Чучек Живоин, комерцијален директор на 
Претпријатието „Литострој", Љубљана; 

9) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот 
факултет во Љубљана; 

10) Ивановиќ Бранислав, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СР Црна Гора; 

11) Јовановиќ д-р Миодраг, ПОЛКОВНИК на фи-
нансиска служба во Сојузниот секретаријат за на-
родна одбрана; 

12) Коруноски Слободан, интендантски потпол-
ковник во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

13) Лакиќ Урош, ПОТПОЛКОВНИК на финансиска 
служба во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана; 

14) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот фа-
култет во Сараево; 

15) Лупшиќ д-р Горѓе, секретар на Надвопешно-
трговската арбитража при Сојузната надворешнотр-
говска комора, Белград; 

16) Марковиќ д-р Мило, професор на ЕКОНОМ-
СКИОТ факултет во Титоград; 

17) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на 
Јадранската слободна пловидба, Сплит; 

18) Милиќ Бора, воен службеник I класа на 
правна служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

19) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, пол-
ковник на градежна служба во Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана; 

20) Омахен Иван, дипломиран инженер, полков-
ник на градежна служба во Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана; 

21) Ромац д-р Анте, професор на Правниот фа-
култет во Загреб; 

22) Рошкар Александар, генерален директор на 
Претпријатието „Словенијасадје", Љубљана; 

23) Станишиќ инж. Радивој, професор на Ма-
шинскиот факултет во Сараево; 

24) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

25) Суѓиќ Лазар, дипломиран инженер, советник 
во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија 
на Сојузната стопанска комора; 

26) Шнајдер Златко, директор на Извозното 
претпријатие „Кемикалија", Загреб; 

27) Тарановски Трајко, потполковник на финан-
сиска служба во Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана; 

28) Трајковски Киро, финансиски директор на 
Претпријатието „Технометал", Скопје; 

29) Темали Рикард, дипломиран инженер, граѓан-
ско лице на служба во Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана; 

30) Здравковиќ д-р Здравко, професор на Еко-
номскиот факултет во Приштина; 

31) Врбавац т г Гуро, дипломиран инженер, пол-
ковник во Сојузниот секретаријат за народна од-
брана. 

Р.в.п. бр. 13 
9 февруари 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, е. р. 

65. 

Врз основа на член 130а став 11 од Законот за 
банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69, 28/70, 33/71 и 50/71) во 
врска со член 103 став 2 од Законот за банките и за 
кредитното и банкарското работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 58/71), а по претходно прибавенето 
мислење од гувернерот на Народната банка на Ју-
гославија, сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
З А Н А Ч И Н О Т Н А У Т В Р Д У В А Њ Е Т О Н А СОП-
С Т В Е Н И Т Е С Л О Б О Д Н И С Р Е Д С Т В А Ш Т О М О Ж А Т 
Д А СЕ Д Е П О Н И Р А А Т К А Ј Б А Н К А Т А Н А Р О К 
П О Д О Л Г О Д Е Д Н А Г О Д И Н А , Н А С О П С Т В Е Н И Т Е 
С Р Е Д С Т В А В О П Р О С Е Ч Н О Т О К О Р И С Т Е Њ Е Н А 
О Б Р Т Н И Т Е С Р Е Д С Т В А И Н А С Р Е Д С Т В А Т А Ш Т О 

М О Ж А Т Д А СЕ В Л О Ж У В А А Т В О О С Н О В Н И 
С Р Е Д С Т В А 

1. Работните и други организации и општестве-
но-политичките заедници (во понатамошниот текст: 
депонентот на средствата) го утврдуваат износот на 



Страна 242 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 24 февруари 1972 

сопствените слободни средства што можат да го 
депонираат ка ј банката со отказен рок подолг од 
една година, височината на сопствените средства во 
просечното користење на обртните средства и изно-
сот на средствата што можат да го вложуваат во 
основни средства — на начинот одреден со ова за-
натство, ако за одредени средства со сојузен закон 
не е одредено поинаку. 

2. Како работни организации, во смисла на ова 
упатство, се подразбираат и другите организации 
ка здружениот труд чие СВОЈСТВО на правно лице 
е запишано во регистарот на организациите на здру-
жениот труд. 

3. Како други организации, во смисла на ова 
упатство, се подразбираат интересните заедници, 
самоуправните фондови, општествените организации 
и другите организации што користат општествени 
средства. 

4. Како сопствени средства што можат да се 
депонираат ка] банката според член 130а од За-
конот за банките и кредитните работи се подразби-
раат слободните парични средства на фондовите на 
работните организации што можат да се вложуваат 
во основни средства, а КЗЈ другите организации и 
општествено-пслитички заедници — паричките сред-
ства што им припаѓаат и кои можат да се вложу-
ваат во основни средства, како и други парични 
средства ако тоа е предвидено со сојузен закон. 

5. Работната организација може да врши депо-
нирање на паричките средства во смисла на член 
130а од Законот за банките и кредитните работи: 

1) ако има слободни сопствени средства што мо-
жат да се вложуваат во основни средства; 

2) ако во просечно користените обртни средства 
за изминатиот пресметковен период има деловни 
средства од сопствени И З Б О Р И и од кредити за трај-
ни обртни средства најмалку, и тоа: 

— во 1971 година 50% 
— во 1972 година 55% 
— во 1973 година 60% 
— во 1974 година 65% 
— во 1975 година и натаму 70%; 

3) ако височината на стасаните ненамирени об-
врски постари од 60 дена сметајќи од денот на ста-
саноста до денот на депонирањето на средствата не 
преминува 20% од вкупните стасани обврски на ра-
ботната организација на денот на депонирањето, 
во смисла на Одлуката за условите под кои банката 
може да договара определени работи со работните 
и други организации што имаат втасани а ненамире-
ни обврски („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/70); 

4) ако нема непокриена загуба (конто 185 од-
носно конто 850 во текот на годината). 

6. Друга организација може да врши депонира-
ње на паричните средства во смисла на член 130а 
од Законот за банките и кредитните работи, ако ги 
исполнува условите предвидени во точка 5 под 1, 
3 и 4 на ова упатство. 

7. Општествено-политичката заедница може да 
врши депонирање на средствата во смисла на член 
130а од Законот за банките и кредитните работи, ако 
има сопствени слободни парични средства што мо-
жат да се вложуваат во основни средства и ако нема 
стасани а ненамирени обврски. 

8. Утврдувањето на височината на слободните па-
рични средства што депонентот на средствата може 
да ги депонира кај банката со отказен рок подолг 
од една година се врши на образецот ОС-1 — „Пре-
сметка на сопствените слободни средства што можат 
да се депонираат кај банката на рок подолг од една 
година". 

Образецот од став 1 на оваа точка го составуваат 
сите депоненти на средствата при секое депонирање 
на средствата, без оглед на видот на средствата што 
се депонираат. 

9. Утврдувањето на височината на учеството на 
сопствените средства и на кредитите за трајни обрт-
ни средства во просечното користење на обртните 
средства работната организација го врши на обра-
зецот ОС-2 — „Пресметка на сопствените средства 
во просечното користење на обртните средства за 
пресметковниот период од 1 јануари 197 година 
до 197 година". 

Пресметката на образецот од став 1 на оваа 
точка работната организација ја составува врз ос-
нова на книговодствените податоци, со тоа што ги 
опфаќа книговодствените состојби во пресметков-
ниот период што му претходи на датумот под кој 
се врши депонирањето на средствата. 

Образецот од став 1 на оваа точка работните 
организации го составуваат за депонирањето на па-
ричните средства на деловниот фонд и на паричните 
средства на другите фондови. 

Работната организација што вршела депонира-
ње па средствата во текот на пресметковниот период 
за кој составува периодична пресметка односно за-
вршна сметка е должна да состави пресметка на 
образецот од став 1 на оваа точка за односниот 
пресметковен период и да и ја поднесе на Службата 
на општественото книговодство (во понатамошниот 
текст: Службата) со периодичната пресметка од-
носно завршната сметка. 

10. Утврдувањето на износот на средствата на 
деловниот фонд што можат да се вложуваат во ос-
новни средства работната организација го врши на 
образецот ОС-3 — „Пресметка за утврдувањето на 
средствата на деловниот фонд што можат да се 
вложуваат во основни средства на 197 
година". 

Пресметката на образецот од став 1 на оваа точ-
ка работната организација ја составува врз основа 
на книговодствените податоци, а според состојбите 
на соодветните конта на денот на депонирањето на 
паричните средства од деловниот фонд. 

Износот на другите слободни парични средства 
на работната организација што можат да се вложу-
ваат во основни средства, освен средствата на де-
ловниот фонд, како и износот на слободните парич-
ни средства на другите организации и општестве-
но-политички заедници што можат да се вложуваат 
во основни средства, се утврдуваат врз основа на 
посебна одлука на органот на управувањето однос-
но со финансискиот план или со нормативниот дел 
на буџетот. 

И. Депонирањето на средствата к а ј банката се 
врши со налог од депонентот на средствата за пре-
нос на средствата од соодветната негова сметка к а ј 
Службата во корист на жиро-сметката за кредит-
ното барање на банката со која е договорено депони-
рање на средствата. 

Кон налогот за пренос на средствата што се 
депонираат, депонентот на средствата и ја подне-
сува на Службата следната документација: 

1) образец ОС-1 — „Пресметка на сопствените 
слободни средства што можат да се депонираат к а ј 
банката на рок подолг од една година"; 

2) препис на договорот за депонирањето на сред-
ствата; 

3) извод од одлуката на надлежниот орган на 
управувањето за депонирањето на средствата. 

Кон налогот за депонирање на средствата, по-
крај документацијата од став 2 на оваа точка, работ-
ната организација на Службата п го поднесува и 
образецот од точка 9 став 1 на ова упатство, а кон 
налогот за депонирање на средствата на деловниот 
фонд — и образецот од точка 10 став 1 на ова у -
патство. 

12. Документацијата од точка 11 на ова упатство 
депонентот на средствата п ја поднесува на банката 
при склучувањето на договорот за депонирање на 
средствата. 
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13 Ако се договара нов рок на депонирањето на 
средствата или се договара продолжување на порано 
одредениот рок на депонирањето на средствата, де-
понентот на средствата е должен на Службата и 
на банката со која има склучен договор за депони-
рањето на средствата да им поднесе нова докумен-
тации од точка 11 на ова упатство а според состој-
бата на денот на измената на рокот на депонирањето. 

14 Условите под кои се врши депонирањето на 
средствата кај банката се утврдуваат со писмен до-
говор помеѓу депонентот на средствата и банката. 

Со договорот од став 1 на оваа точка се утврдува 
и рок во кој се депонираат средствата. 

15. Одредбите на ова упатство согласно се при-
менуваат и врз вложувањата на депонентот на сред-
ствата во фондот на основачите на банката, во ре-
зервниот фонд на банката и во кредитниот фонд 
на банката за станбена и комунална изградба, врз 
вложувањата во обврзници и благајнички записи 
со рок подолг од една година и врз вложувањата 
на средствата преку банката по пат на кредитни, 
комисиони и други односи со рок подолг од една го-
дина 

16. Одредбите на ова упатство се применуваат 
врз договорите за депонирањето на средствата склу-
чени по влегувањето во сила на Законот за измени 
и дополненија на Законот за банките и кредитните 
работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71), како 
и врз преносот на средствата што се депонираат 
по влегувањето во сила на тој закон по договорите 
склучени пред влегувањето во сила на тој закон. 

17. Обрасците ОС-1, ОС-2 и ОС-3 од точка 8 
став 1, од точка 9 став 1 и од точка 10 став 1 на 
упатство се отпечатени кон ова упатство и се негов 
составен дел. 

18. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
ѓд денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1-1980/1 
9 февруари 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле. е. р. 

Образец ОС-1 

(Назив и седиште из депонентот на 
средствата) 

(Броз и назив на сметката на средства-
та што се депонираат) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СОПСТВЕНИТЕ СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ДЕПОНИРААТ КАЈ БАНКАТА НА 

РОК ПОДОЛГ ОД ЕДНА ГОДИНА 

Реден 
број О п и с Износ 

1 2 3 
1 Парични средства на сметката кај Служ-

бата на општественото книговодство на 
197 година 

2 Средства што можат да се вложуваат во 
основни средства според состојбата на 
денот на депонирањето — 

3 Вкупен износ на сите стасани а ненами-
рени обврски на денот на депонирањето 

4 Вкупен износ на стасани а ненамирени 
обврски од чија стасаноет поминало по-
веќе од 60 дена (од обврските од ред бр. 3) • 

1 2 8 

5 Процент на учеството на обврските поста-
ри од 60 дена во вкупниот износ на об-
врските — 

(износот на ред бр. 4) 
X 100 

(износот на ред бр. 3) 

6 Учество на сопствените обртни средства и 
на кредитите за трајни обртни средства 
во просечно користените обртни средства 
(ред бр. 48 од Образецот ОС-2) 

7 Пропишан процент на учеството на соп-
ствените извори и на кредитите за трајни 
обртни средства во просечно користените 
обртни средства (ред. бр 49 од Образецот 
ОС-2) — 

8 Непокриена загуба (состојба на контото 
185 односно 850) — 

9 Износ на средствата кој може да се де-
понира — 

Датум • 

Раководител на 
сметководството, Директор, 

(М.П.) 

Објаснение за пополнување на образецот ОС-1 

Овој образец го составува депонентот на сред-
ствата посебно за секој вид средства што ги орочува. 

Под ред. бр. 1 се искажува состојбата на па-
ричните средства на сметката ка ј Службата на оп-
штественото книговодство од КОЈ а се врши депони-
рањето на денот на депонирањето. 

Под ред. бр. 2 се внесува износот на средствата 
што можат да се вложуваат во основни средства. 
Овој податок се зема: 

— за средствата на деловниот фонд на работ-
ните организации — од износот од ред. бр. 17 на 
образецот ОС-3; 

— за другите средства што можат да се вложу-
ваат во основни средства — од износот според од-
луката на надлежниот орган на управувањето од-
носно од финансискиот план или од нормативниот 
дел на буџетот. 

Под ред. бр 3 се искажува вкупниот износ на 
стасаните а ненамирени обврски на депонентот на 
средствата независно од тоа од кои средства тие 
треба да се намират и независно од тоа од кои сред-
ства се врши депонирањето за кое се поднесува овој 
образец. 

Износот на стасаните а ненамирените обврски 
работните организации го земаат од соодветните 
конта на класата 2 и 9 (обврски по кредитите и др.) 
на Основниот контен план, а другите депоненти на 
средствата — од своите книговодствени и други 
евиденции. 

Општествено-политичките заедници не ги по-
полнуваат редните броеви 4 до 7, а организациите од 
точка 3 на ова упатство не ги пополнуваат редните 
броеви 6 и 7. 

Под ред. бр. 9 се внесува износот на средствата 
што можат да се депонираат од соодветната сметка, 
ако депонентот на средствата ги исполнува сите у-
слови за депонирање (да има искажан износ на 
средствата на ред. бр. 2, да нема обврски на ред. бр. 
3 односно процентот на ред бр. 5 да е шшал од 
20%, процентот на ред. бр 6 да е поголем од про-
центот на ред. бр. 7 и на ред бр 8 да нема непо-
криена загуба). 

Износот на средствата што можат да се депо-
нираат (ред. бр. 9) е едиакоз на износот на сред-
ствата од ред. бр. 1 ако ТОЈ износ е помал од износот 
на ред. бр 2, односно еднаков на износот од ред. 
бр. 2 ако тој износ е помал од износот на ред бр 1/ 
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Образец ОС-2 
(Назив и седиште на работната организација) 

(Број на жиро-сметката) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО ПРОСЕЧНОТО КОРИСТЕЊЕ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРЕ-

СМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ 197 ГОДИНА ДО 197 ГОДИНА 

А. Утврдување на просечно користените вкупни средства 

Четврта: , 21 февруари 1972 
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В. Утврдување на просечно користените обртни средства 

31 Просечно користени обртни средства (ред. бр. 15 на колона 20 минус ред. бр. 30 на 
колона 10) 

Г. Утврдување на сопствените средства во просечното користење на обртните средства 

Реден И з н о с 
број О п и с 

32 Конто 904 
33 Конто 906 
34 Конто 908 
35 Вкупно (32 4- 33 + 34) 
36 Збир на користените основни средства (ред. бр. 29 на колона 10) 
37 Основни средства од сопствените извори (ред. бр. 36 минус ред бр. 35) 
38 Конто 900 (збир од ред. бр. 14 на колона 3) 
39 Разлика (ред. бр. 38 минус ред. бр. 37) 
40 Конто 050 (збир од ред. бр. 14 на колона 15) 
41 Конто 051 (збир од ред. бр. 14 на колона 16) 
42 Конто 080 (збир од ред бр. 14 на колона 17) 
43 Конто 070 (збир од ред. бр. 14 на колона 18) 
44 Конто 905 (збир од ред. бр. 14 на колона 7) 
45 Конто 9076 (збир од ред. бр 14 на колона 9) 
46 Вкупно сопствените обртни средства и кредитите за трајни обртни средства (реден 

број 39 до 45) 
47 Просечен износ на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни 

средства во просечно користените обртни средства (ред. бр. 46 поделен со бројот 
на земените состојби) 

48 Учество на сопствените обртни средства и на кредитите за трајни обртни сред-
(ред. бр. 47) 

ства во просечно користените обртни средства X 100 
(ред. бр. 31) 

49 Пропишан процент на учеството на сопствен ите извори на средства и на креди-
тите за аpaji-ш обртни средства во просечно користените обртни средства 

Датум 

Раководител на 
сметководството, Директор, 

(М.П.) 

Објаснение за пополнување на образецот ОС-2 

Овој образец го составува работната организа-
ција при депонирањето на средствата на деловниот 
фонд, при депонирањето на средствата на другите 
фондови и при поднесувањето на периодичната прес-
метка и на завршната сметка. 

Работната организации што не го применува 
Основниот контен план за работните организации, 
податоците за пополнувањето на овој образец ги 
зема од соодветните конта на Основниот контен план 
што го применува 

Под редните броеви 1 до 13 во колоните 3 до 
14 на овој образец се искажува состојбата на сред-
ствата секој први во месецот и на крајот на по-
следниот месец во пресметковниот период на контата 
наведени во заглав;ето на тие колони. 

Во колоните 15 до 18 се искажуваат износите 
на средствата од контата во заглавјето на тие коло-
ни што се користени за обртни цели во претходниот 
пресметковен период, а според состојбата на секој 
први во месецот и на крајот на последниот месец 
во пресметковниот период. 

Под ред. бр. 15 во колона 20 се искажува из-
носот на просечно користените вкупни средства, кој 
се добива со делење на збирот од ред. бр. 14 на таа 
колона со бројот на состојбите земени во пресмет-
ката. 

Под редните броеви 16 до 28 во колоните 3 до 9 
на овој образец се искажува состојбата на основните 
средства на секој први во месецот и на крајот на 

последниот месец во пресметковниот период на кон-
тата наведени во заглавјето на тие колони. 

Под ред. бр. 30 во колона 10 се искажува из-
носот на просечно користените основни средства, 
кој се добива со делење на збирот од ред. бр. 29 
на таа колона со бројот на состојбите земени во 
пресметката. 

Под ред. бр. 31 во колона 10 се искажува из-
носот на просечно користените обртни средства до-
биени со одземање на износот од ред. бр. 30 на таа 
колона од износот од ред бр. 15 на колона 20. 

Редните броеви 32 до 46 се пополнуваат на на-
чинот предвиден за пополнување на редните броеви 
1 до 14 на овој образец, со тоа што под редните бро-
еви 32 до 34 се внесуваат само кредитите за основни 
средства со рок за враќање подолг од 5 години. 

Под ред. бр. 47 се искажува просечниот износ 
на сопствените обртни средства и на кредитите за 
трајни обртни средства содржан во просечно корис-
тените обртни средства, кој се добива со делење на 
износот од ред бр. 46 со бројот на состојбите земени 
во пресметката. 

Под ред. бр 48 се искажува процентот на учес-
твото на сопствените обртни средства и на кредитите 
за трајни обртни средства во просечно користените 
обртни средства, кој се добива со примена на фор-
мулата дадена во колона 2 на тој реден број. 

Под ред бр. 49 се запишува процентот на у-
чеството на сопствените извори на средства и на 
кредитите за трајни обртни средства, пропишан со 
одредбата на став 2 од член 130а на Законот за 
банките и кредитните работи. 
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Образец ОС-3 

(Назив и седиште на работната организација) 

(Број на жиро-сметката) 

П Р Е С М Е Т К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДЕЛОВНИОТ ФОНД ШТО МОЖАТ ДА СЕ ВЛОЖУВААТ ВО 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА 197— ГОДИНА 

Реден Број конто О п и с И з н о с 
броз група конта 

I. Конта на активата 

00, 01 минус 02 
ОЗ 
17 и дел 126 
минус дел 
дел 103 

129 

5 дел 120 и дел 121 

6 дел 124 

7 185, 850 и дел 190 

Сегашна вредност на основните средства 
Основни средства во подготовка 
Пласмани од деловниот фонд 

Обврзници, благајнички записи и др. од деловниот 
фонд 
Купувачи во земјата и во странство, за основни 
средства 
Побарувања од заеднички вложувања за основни 
средства од деловниот фонд 
Непокриена загуба, загуба покриена врз товар на 
деловниот фонд, загуба во текот на годината и дел 
од деловниот фонд употребен за покривање на раз-
ликата во цената и отпис на побарувања 
Вкупно (1 до 7) 

II. Конта на пасивата 

9 900 и 901 Деловен фонд 
10 904, 906 и дел 278 Долгорочни кредити за основни средства 
11 908 Други долгорочни извори на основни средства 
12 220 11 221 Добавувачи во земјата и во странство, за основни 

средства 
13 Вкупно (9 до 12) 
14 Слободни средства на деловниот фонд (13 минус 8) 
15 Дел на деловниот фонд што според прописите може 

да се користи само за обртни средства 
16 Дел на обртните средства што е користен за инвес-

тиции (8 минус 13 плус 15) 
17 Дел на деловниот фонд што може да се користи за 

вложување во основни средства (14 минус 15) 

Датум 

Раководител на 
сметководството, Директор, 

(М.П.) 

Објаснение за пополнување на образецот ОС-3 

Овој образец го составува работната организа-
ција при депонирањето на средствата на деловниот 
фонд 

Под ред. бр. 3 се внесува состојбата на контата 
на групата 17 која се однесува на пласманите од 
деловниот фонд, како и состојбата на сомнителните 
побарувања (од контото 126 коригирана за исправ-
ката на вредноста од контото 129) што се однесу-
ваат на побарувањата по основ на кредитните односи 
од деловниот фонд. 

Ка ј работните организации што имаат одобре-
ни потрошувачки кредити (на контото 173) за чие 
покривање добиле посебен кредит, состојбата на кон-

тото 173 се намалува за состојбата на тој кредит, 
односно во пресметката се зема само состојбата на 
потрошувачките кредити што се дадени од сред-
ствата на деловниот фонд на работната организација. 

Под ред. бр. 4 се внесува само дел од состојбата 
на контото 103, што се однесува на благајничките 
записи и обврзници и др. уплатени од деловниот 
фонд. 

Под ред. бр. 7, покрај состојбата на контото 185 
и контото 850 во текот на годината, се внесува и 
делот на обврските спрема деловниот фонд по основ 
на употребените средства на тој фонд за покривање 
на разликата во цената при продажбата и отписот 
на залихите на стоките и за покривање на отписот 
на побарувањата, од контото 190 коригирано за 
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соодветните состојби на контото 290. Ова затоа што 
овој износ на деловниот фонд е евидентиран и на 
контото 901 кое се искажува под ред. бр. 9 на овој 
образец. 

Под ред. бр. 10 се внесува состојбата на креди-
тите на контата 904 и 906, како и стасаните а пе-
у пла тени отплати по тие кредити од контото 278. 

Под ред. бр. 15 се внесува позитивната разлика 
што работната организација во 1965 година ла внесла 
во својот деловен фонд во смисла на чл. 19 и 25 
од Уредбата за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 
и 22/66) и задолжителните резерви на фондовите из-
двоени во текот на 1961, 1962 и 1963 година кои со-
гласно одредбите на чл. 16, 17 и 18 од Законот за 
насочување користењето на средствата на работните 
организации и општествените фондови во 1966 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65, 26/66 и 
29/66) треба да се користат за трајни обртни сред-
ства. Податоците за овој реден број се земаат од 
завршните сметки за 1965 и 1966 година. 

Со оглед на тоа дека во пресметката се зема 
сегашната вредност па основните средства и дека 
средствата на пресметаната амортизација не се из-
двојуваат на посебен начин односно не се изземаат 
од таа пресметка, износот на редните броеви 14 и 
17 опфаќа и дел на амортизацијата што се користи 
за обртни цели односно дел на амортизацијата што 
може да се употреби за инвестициони и други долго-
рочни вложувања. 

Работната организација што нема расположиви 
средства на деловниот фонд на ред. бр. 17 од овој 
образец, во наредниот период, се додека не ги надо-
мести ненаменски потрошените средства на ред. бр. 
16, не може да депонира средства ка ј банката на рок 
подолг од една гдина, ниту да дава кредити и да 
врши други вложувања со рок подолг од една го-
дина. 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи за одвод 

на вода од јами во рудници, ка-
пацитет б т 3 во минута, прити-
сок над 30 атмосфери 10 

84.11/2 

84 11/4 

84.13/1а 

84 14/4в 

84.1V/ls 

66. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување на царинските контингенти (.,Службен лист 
на СФРЈ44, 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 
спогодба со СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна трго-
вија, СОЈУЗНИОТ секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУД-
НИЦИТЕ НА ЖИВА И ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ЖИВА 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни броеви од Царинската тарифа — специ-
фична опрема за рудниците на жива и за производ-
ството на жива, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа односно во Решението 
за определување пониски царински стопи за стоките 
за кои е предвиден царински контингент („Службен 
лист на СФРЈ-', бр. 13/70, 22/70 и 18/71) ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

84 18/26 

84.22/1а 

84.22/Ѕд 

Царинска 
стапка 

84.49/1 

84 56/7 

— Подводни центрифугални пумпи 
за одвод на вода од Јами во 
рудници 10 

Компресори 
Ех 
Стационирани компресори, капаци-
тет над 60 нормални т 3 воздух во 
минута, притисок од 7 атмосфери и 
повеќе за мотори со напон од 
2500 V 10 

Вентилатори 
Ех 
— Вентилатори за извлекување 

гасови од ротациони печки за 
сублимација на жива, отпорни на 
сулфур-диоксид 10 

— Вентилатор!^ од низок притисок 
за проветрување на јами во руд-
ници. капацитет од 5000 т 3 воз-
дух во минута и повеќе 10 

Ложишта за печки за течни го-
рива 
Ех. 
Горилници за ротациони печки за 
сублимација на жива од руда со 
пржење 10 

Други индустриски печки 
Ех. 
Ротациони печки за сублимација 
на жива од руда со пржење 10 

Други машини и уреди 
Ех. 
Уреди за проточно загревање на 
мазут за ложење ротациони печки 
за сублимација на жива, капаци-
тет 15 тока на ден, температура на 
загревање над 80° 10 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Уреди (циклони) за издвојување 
на прав од гасови на ротациони 
печки за сублимација на жива 10 

Товарни лифтови 
Ех. 
Скип-уреди за изнесување на ру-
да од Јами 10 
Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
Самоодни натоварувачи јамски, со 
пневматски погон 10 

Алати со пневматски погон 
Ех. 
Дупачки пневматски чекани за от-
клоп во рударството со воден млаз 
за неутрализирање на прав 10 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, крше-
ње и ел. 
Ех 
— Егзели-уреди за одвојување на 

жива од аван (емески на жива 
и прав) со мешање и гмечење 10 
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— Спепирлни дробички за дробе-
ње на живина руда, капацитет 
од 140 тона на час и повеќе 10 

P4.fr0'21 Други машини и механички справи 
Ех 
Уреди за торкретирање па јамски 
простории 10 

04 62/2 Бглчссти лежаи 
Ех 
Потпорни обртни наслонки (вал-
чести лежаи за обртни носачи) на 
ротациони печки за сублимација на 
жива 10 

85 19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати (командни, разводни и сигнал-
ни табли, пултови и ел.) 
Ех 
— Командни и разводни уреди за 

управување со ротациони печ-
ки за сублимација на жива 10 

— Командни и разводни уреди за 
управување со скип-урсди 10 

— Командни и разводни уреди за 
управување со центрифугални 
пумпи за одвод на вода од јами 
во рудници, атестирани за Јам-
ски услови па работа 10 

85.19/6 Заштитни уреди за постројки од 
висок и низок напон (осигурувачи, 
одводници на пренапон, релеи, пре-
кинувачи и др) 
Ех, 
Заштитни уреди за пумпни стани-
ци — центрифугални пумпи за 
одвод на вода од јами во рудници, 
со електрична и хидраулична заш-
тита. атестирани за јамски услови 
на работа 10 

86.02/1 Акумулаторон електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт на 
руда 10 

86.07/13 Загонетки и јамски колички 
Ех 
Специјални јамски вагонетки пре-
вртувачи со можност на свртување 
само на една страна 10 

87.02/Зв-2 Камиони, кипери и дампери, над 
20 до 30 тона носивост 
Ех 
Дампери за пренос на руда 10 

87,02/Зв-З Камиони, кипери и дампери над 
10 до 20 тона носивост 
Ех. 
Дампери за превоз на прженец од 
ротациони печки за сублимација 
на жива, приспособени за транс-
порт на жежок материјал со тем-
пература 500^ до 600" 10 

90 28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и ре-
гулација на работата на ротациони 
печки за сублимација на жива 10 

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

Бр 3-1578/1 
4 февруари 1972 година 

Белград 

Со1узен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е р. 

67. 

Врз основа на член 69 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДО-
ГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ НА УВОЗ 

НА ТРКАЛАШ ЛЕЖАИ 

1. Во Наредбата за определување на стопанските 
организации за договарање и извршување работи на 
увоз на тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/68, 19/69, 20/70 и 40/70) во точка 2 одредбата 
под 3 се менува и гласи: 

„3) Здружено предузеќе „Југометал-Комбинат", 
Београд;". 

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

П. бр. 11005 
15 февруари 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, е, р. 

68. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
ЧЛЃ*Н 29 став 1 од Законот За југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОЈ!, 

ВИЈЦИ И НАВРТКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Метрички навој со триаглест ISO-
-п ре фил. 

Преглед на пречникот и чекорот 
за вијци и навртки со пречник од 1 
до 39 mm — — — — — — — JUS М ВО 009 

Преглед на пречнпкот и чекорот JUS М ВО 011 
Препорачани пречници на бургии 

за дупки пред врежувањето на навои JUS М В 1.003 
Т жлебови за ВИЈЦИ облик Т — JUS М В1.016 
Основен профил и називни мерки JUS М ВО 010 
Навој со крупен чекор. Називни 

мерки — — — — — — — JUS М.В0.012 
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Навој со ситен чекор. Називаш 
мерки — — — — — — — — JUS М ВО 013 

Полупречници на заобленост под 
главата на вијците — — — JUS М.В1.013 

Називни должини на стеблото и 
должини на вијците — — — — — J U S М В 1 019 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација кое е составен 
дел па ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение JUS М ВО 009, JUS М ВО 011, JUS М В1 003 
и JUS М.В 1 016 се применуваат од 1 јули 1972 годи-
на, а другите стандарди од таа точка се задолжи-
телни и влегуваат во сила на 1 јули 1972 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил. Основни објасненија. 
Називни мерки на профилот — — JUS М.В0.010 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил Преглед на пречникот 
и чекорот — — — — — — — JUS М.ВО.ОИ 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил. Навој со крупен чекор. 
Нази впи мерки — — — — — — JUS М ВО 012 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил Фин навој со чекор 
6 мм. Називни мерки — — — — JUS М.В0.013 

Метрички навој со трна гл ест 
ИСО-профил. Фин навој со чекор 
4 мм. Називни мерки — — — — JUS М.В0.014 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил Фин навој со чекор 
3 мм Називни мерки — — — — JUS M.B0 015 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил Фин навој со чекор 
2 мм. Називни мерки — — — — JUS M.B0 016 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-ирофил. Фин навој со чекор 
1,5 мм. Везивни мерки — — — — JUS М.В0.018 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил Фин навој со чекор 
1,25 односно 1 мм. Називни мерки — JUS М В0.019 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил. Фин навој со чекор 
0,75 односно 0,5 мм Иазивни мерки — JUS М ВО 020 

Метрички навој со триаглест 
ИСО-профил. Фин навој со чекор 
0.35 односно 0.25 односно 0,2 мм. На-
зивни мерки — — — — — — — JUS М ВО 021 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за навои („Службен лист на ФНРЈ" , бр 17/61); 

Препорачани пречници на спи-
рални бургии за дупки со метричен 

навој со триаглест ISO-профил — — JUS МВ1.003 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за ви ј чани стоки („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
42/66). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
р е ш е ш е престануваат да важат на 1 Јули 1972 го-
дина. 

Бр. 12-169/1 
19 јануари 197Ј година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот заг:од 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е р. 

69. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ" , бр 1G/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК ИА В А Ж Е Њ Е Т О НА РЕШЕНИЕ-

ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
СТАКЛА/РСКИ ПЕСОК 

1. Решението за југословенските стандарди за 
с т о л а р с к и песок (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/СЗ) престанува да в а ж и 

2 Оза решение влегува во сила на 1 јули 1972 
година. 

Бр. 03-1704 
19 јануари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Сларол-уб Виторовић, е р. 

70. 

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 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАК-
JI ДРСКИ ПЕСОК 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди* 

Стакларски песок: 
— Класификаци ја и технички ус-

лови — ^ — — — — — J U S В В5.020 
— Методи на испитувањето — — J U S B.BG 050 
2 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 Јули 1972 година. 

Бр 03-170/1 
19 јануари 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 
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У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставниот 
амандман XXXVII, Претседателот на Републиката 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО БУРМАНСКАТА УНИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМАН-

СКАТА УНИЈА 

I 

Се отповикува 
Јокаш Брајовиќ од должноста на извонреден и 

ополиомоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Бурманската 
Унија. 

II 

Се назначува 
Азем Зулфиќари, досегашен потпретседател на 

Извршниот совет на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, за извонреден и ополпомоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Бурманската Унија. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 
8 февруари 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

О Д Л И КУ В АРБА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги на делото на 
ширењето на братството и единството меѓу нашите 
народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бјеловук Лука, Бошњак Данило, Ћоралпћ 
Шемса, Дамјановић-Перу ничић Душанка, Јухас 
Михајло, Кандић Душан, Кушић Јелисавета, Ловрић 
Ивица, Лукач Даница, Миловановип-Жагар Иванка, 
Миљанић-Сто јановић Оливера, Мил>ковић-Козе-

љенков Валентина, Минић-Јурчић Матија, Младе-
новић проф. др Драгомир, Муњас-Петровић Славка, 
Никачевић Дејан, Нинић-Цревар Маца, Пантовић-
-Милошевић Мирослава, Перић Олга, Петровић-
-Ускоквоић Коса, Лилер Фрања, Пипер Владимир, 
Позна повић Мирко, Радојевић Милош, Ракчевић-
-Радоњић Славка, Симић Боривоје, Славински То-
дор, Соколовић Велимир, Шошкић Драгољуб, Васић 
Јован, Васић-Врвишчар Љубица, Видић Милан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Амиџић Владимир, Бјелајац Иван, Буњевачки 
Зоран, Чиплић Мирко, Чизмић Сава, Дрнда Фадил, 
Т>екић Михајло, Хафизовић Таиб, Хрипковски-Ва-
сиљевић Милена, Р1лић Живота, Иванић-Комесаро-
вић Вера, Јевтић-Павловић Драгиња, Јовановић 
Радивоје, Јоветић Десанка, Калчић Нада, Карић-
-Неговановић Катарина, Коцић-Дел ић Даница, 
Крнета-Релић Даница, Лукић Аксентие, Марковић 
Чедомир, Михајловић-Олајош Катица, Милићевић 
Милан, Милошевић Божана, Несторовић Павле, 
Орељ Бошко; 

Пауновић Вучко, Павловић Милорад, Пекановић 
Аница, Пешић Љиљана, Петровић Драгољуб, Пет-
ровић Слободан, Планић Миливоје, Поповић Јелека, 
Поповић Надежда, Радунковић Милица, Ристић 
Милорад, Саватовић Петар, Срејић Милоје, Станко-
вић Драган, Стантић Јосип, Стојковић-Малбаша 
Милка, Шокица-Лоцић Добрила, НГгрукељ-Сундаћ 
Нада, Тадић-Ивковић Верослава, Томић Бранислав, 
Топић Владимир, Војводић Јелена, Вученовић Бош-
ко, Вујић Ђорђе, Вуков-Хуста Вера, Жегарац-Но-
Баковић Емилија, Живковић Митар; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ацић Ненад, Адамовић Љубинко, Аралица-Ђу-
рић Пава, Бабић Раде, Белошевић Примислав, 
Бохаревић Никола, Бојић Радомир, Бубало Ђура, 
Булат Стојан, Бурић Иван, Цветковић-Димчевић 
Зорица, Ћирић Синиша, Ћурчић Вукашин, Драговић 
Вукман, Дућак Михајло, Дукић Добривоје, Ђоковић 
Сретен, Ђорђевић Миодраг, Ђорђевић Витомир, Ђу-
кић Веселин, Ђурђевић Захарије, Филипов-Попов 
Марија, Галовић Ђурађ, Гавриловић Илија, Илић 
Десимир, Илић Милоје, Ињац Милан, Иванчевић 
Јелена, Ивановић-Марковић Настасија; 

Јаковљевић Милинко, Јанић-Ђекић Даринка, 
Јанковић Александар, Јанковић Милутин, Јанкуло-
вић Викторија, Јегић-Главчић Марија, Јелић Слав-
ко, Јевћеновић Р1лиЈа, Јовичић Лазар, Калић Томо, 
Карио-Николић Ружица, Килибарда-Рашић Милан-
ка, Кираљ-Копас Ирена, Којадиновић Милорад, 
Косановић Петар, Ковачевић Озрен, Ковачевић 
Живорад, Крајновић Исо, Крстић Божидар, Крушка 
Никола, Кузмановић Александар, Лалић Илија, 
Лукић Илија, Мадић Будимир, Мајсторови!! Никола, 
Малеш-Перовић Јелена, Марјановић Вучић, Мар-
ковић Мирослав, Мартић Мирко, Матовић Срете*!, 
Медић Јован, Менковић Миладин, Михаиловић Ра-
диша, Михајловић Владимир, Микови ловић Драган, 
Милановић Милосав, Милош-Витомировић Зорица, 
Милошевић Мирко, Миновић Милан, Миновић Сима, 
Мирковић Милева, Мишчевић Недељко, Митровић 
Милош, Момчиловић Радован; 

Николић-Бубоња Даринка, Николић Милорад, 
Николић Страјин, Омеровић Блашко, Павић Совра, 
Швлови Божидар, Пешић Цветко, Петрић Радисав, 
Петровић Аксенти је, Петровић Дмитар, Петровић 
Милан, Петровић Петар, Поповић Томислав, Прокић 
Миодраг, Радосављевић Боривоје, Радозановић Жи-
вота, Родић Мирослав, Секулић Десанка, Секулић 
Душан, Селаковић Радомир, Сердар Стево, Симић 
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Никола, Симјановић Будимир, Симоновић Милан, 
Сиротић Милорад, Скакозски Димитрије, Стаменић 
Милка, Станимировић-Обрадовић Стана, Стефано-
вић Милета, Стојановић Радивоје, Стојић Живан; 

Шимпрага Милан, Шљапић Ђорђе, Штефковић 
Никола, Тадић Милорад, Танасковић-Бојковић Олга, 
Тасић Сава, Тошић Живорад, Угреновиић Алексан-
дар, Угринов Жарко, Узелац Јаков, Васиљевић Са-
ва, Вељић Вукашин, В даковић Душан, Вранић Ми-
ломир, Вучиновић-Ђурић Јелена, Вујовић Братис-
лав, Загорац Илија, Живановић Зоран, Живкозић-
-Ђокић Добрила. 

Бр. 31 
12 април 1971 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува по повод педесетгодишнината 
на постоењето и работата, а за особени заслуги на 
развивањето на медицинските науки и за постигна-
тите успеси во здравствената заштита на граѓаните 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Болницата за пнеумофтизиологија, Ка синдо. 

Бр. 29 
9 април 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за извонредни јуначки подвизи 
во Народноослободителната борба и за херојско др-
жење при неодамнешниот напад од фашистичко-
-усташките злосторници на Југословенската амбаса-
да во Штокхолм 

СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ 

Роловић Владимир, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Кралството Шведска. 

Бр. 30 
9 април 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е« р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод дваесетпетгодишнината 
од излегувањето на весникот, а за особени заслуги 
и придонес во ширењето на напредните идеи, за по-
ведување општествена активност на село, за толку-
вање и пропагирање на современото земјоделско 
производство со што е сторен придонес на социјали-
стичкиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Трибина", неделен весник за село во СР Ма-
кедонија; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Здравковски Крсте; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Беговски Џавид, Икономов Георги; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА' 
ЅВЕЗДА 

Николовски Тодор; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГР1 ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Христовски Драган, Ташковски Драган, Трај-
чески Трајче; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ќупев Иван, Гогушеска Нада, Христова Вера, 
Илиевски Васил, Јосифовски Јосиф, Мијатовић Ди-
митрија, Митревски Славе, Стојковски Милисав, 
Вељановски Петар, Зографски др Делчо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Чиче Ирфан, Ивановски Владимир, Коевска-
Кафтанџиева Вера, Лалић-Коматина Ивка, Малоба-
бић-Лугоња Бориславка, Маврић Хамдија, Мицев 
Ставро, Мустафа Џевдет, Стефановски Тодор, Трај-
чески Крсте; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

'Ачкоски Александар, Алексиева Љубица, Бело-
каловски Владимир, Бојаџиски Стефан, Божинов-



Страна 252 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 24 февруари 1972 

ски Драгиша, Цветковић Душан, Димов Христо, 
Донев Александар, Гавриловски др Јован, Георгиев-
ски Наум, Груневска-Христова Бојана, Иваноски 
Цветан, Јанковски Александар, Јанковски Корун, 
Каличанин Милош, Кочовски Благоја, Лазаревски 
Живко, Лазаревски Филип, Митевски Љубомир, 
Митковски Ђорђи, Насев Војин, Николовски Боге, 
Николовски Спиродон, Паневски Милан, Пешевски 
Трипко, Петковски Петруш, Петрушевски Милован, 
Плашеска-Ћурћиновска Василија, Појак Калман, 
Саркисјан Андроник, Спасовски Петар, Старковски 
Благоја, Стојковски Чедомир, Шукриу Бурханедин, 
Теодосиевски Бранко, Трендафиловски Јован, Ба-
рлевска Нада, Зорба Величка; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексиев Михо, Алексова-Петрова Вида, Ас-
провски Петре, Бабић-Видаковић Босилка, Димов-
ски Димо, Ђуреци Рамадан, Герасимова Ленче, Ка-
ковска Нада, Петровски Драгољуб, Петрушевски 
Јован, Рамадани Адем, Тодорова-Петрова Невенка; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Мулић Шадије, Пауновић Стојадин, Ра дичевски 
Владо, Салџиева-Поповска Смиља, Вели Демир, 
Владевска Јелена. 

Бр. 32 
13 април 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод осумдесетпетгодишнината 
од основањето и работата, а за особени заслуги во 
работата од значење за развојот на музичката кул-
тура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Градската музика, Херцег Нови. 

Бр. 33 
15 април 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата 
да се одликува за голема куражност, храброст и 
незастрашливо ангажирање во заштитата на жи-
вотот на амбасадорот Владимир Роловић по кој 
случај е тешко ранета 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Штемпихар Мира. 

Бр. 35 
15 април 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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