
Петок, 1 септември 1978 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XXXIV 

742. 

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

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

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „NEWSWEEK" 

чСе забранува внесувањето и растурањето во 
Југославија на списанието „Newsweek", број 5 од 
31 јули 1978 година, што излегува на англиски ја -
зик во Њујорк, Соединети Американски Држави. 

Бр. 650-1-27/618 
1 август 1978 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

743. 

Врз основа на член 136 точка 2 од Законот за 
основите на системите за врски („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со сојузниот 
секретар за народна одбрана и со сојузниот секре-
тар за внатрешни работи, претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ 
РАДИОСТАНИЦИ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ОД СТРАН-
СТВО, ДА СЕ КОРИСТАТ, ДА СЕ ИЗНЕСУВААТ 
ВО СТРАНСТВО И ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ ПРЕ-
КУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и 

условите под кои странски државјани и лица без 
државјанство (во натамошниот текст: странци) мо-
жат определени радиостаници да внесуваат и, да 
користат во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, да ги изнесуваат од Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и да ги 
пренесуваат преку територијата на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, како tf 
начинот и условите под кои државјаните на СФРЈ, 
при преминувањето на државната граница, радио-
станиците што ги внесуваат во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, односно из-

несуваат од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија му ги пријавуваат на органот на 
внатрешните работи надлежен за контрола на 
преминувањето на државната граница (во ната-
мошниот текст: надлежниот орган на внатрешните 
работи). 

Член 2 
Под определени радиостаници од член 1 на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) рачна радиостаница која според своите тех-

нички карактеристики и одговара на рачна радио-
станица што може да ја користи државјанин на 
СФРЈ; 

2) претплатнички радиотелефон кој е вграден 
во превозно средство за функционирање во прет-
платиичката радиотелефонска мрежа од системот 
за врски на југословенските пошти, телеграфи И 
телефони (во натамошниот текст: систем за врски 
на ЈПТТ); 

3) радиостаници за спортски натпревари или 
за други спортски состаноци која според своите 
технички и експлоатациони карактеристики може 
да се користи во нашата земја за односниот вид 
спортски натпревар или друг спортски систем; 

4) бродска радиостаница која е вградена на 
странска јахта или чамец за разонода или спорт 
и може да се користи во поморската подвижна ра-
диослужба; 

5) аматерска радиостаница која работи само на 
меѓународни аматерски фреквенциски опсези и 
има технички и експлоатациони карактеристики 
што им одговараат на техничките карактеристики 
пропишани за аматерските радиостаници. 

II. ВНЕСУВАЊЕ РАДИОСТАНИЦИ ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА Ј У -

ГОСЛАВИЈА 

Член 3 
Странец може да внесе во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија рачна радио-
станица, радиостаница за спортски натпревари или 
за други спортски состаноци и аматерска радио-
станица (член 2 точ. 1, 3 и 5 на овој правилЕдак), 
ако претходно прибави дозвола за работа на ра-
диостаницата од Сојузната управа за радиоврски. 

Странец може да внесе во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија претплатнички 
радиотелефон (член 2 точка 2 од овој правилник), 
ако претходно прибави одобрение за вклучување 
на претплатничкиот радиотелефон во претплатни-
чката радиотелефонска мрежа од систеАмот за врс-
ки на ЈПТТ од организацијата на здружен труд во 
ПТТ сообраќај, преку чија мрежа се вклучува од-
носниот радиотелефон. 

Странец може да внесе во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија бродска радио-
станица што е вградена на странска јахта или ча-ч 
мец за разонода или спорт, ако има важечка брод-
ска исправа на својата земја, во кода е запишана 
односната радиостаница. 
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Член 4 
Барањето за прибавување дозвола за работа 

на рачна радиостаница странецот го поднесува не-
посредно до Сојузната управа за радиоврска, а 
може да го поднесе и преку дипломатско-конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во државата на 
странецот. Барањето може да се поднесе и преку 
туристичката организација што организира прес-
тој на странецот во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, ако туристичката органи-
зација го прифати тоа. 

Во барањето од став 1 на овој член се наведу-
ваат податоци за корисникот на радиостаницата, 

; технички - податоци за радиостаницата и податоци 
: за користењето на радиостаницата. Барањето се 
поднесува на Образецот бр. 1, кој е напечатен кон 
овој правилник и е негов составен' дел. 

Член 5 
Барањето за прибавување одобрение за .вклу-

чување претплатнички радиотелефон во претплат-
ничката радиотелефонска мрежа од системот за 
врски на ЈПТТ странецот го поднесува на органи-
зацијата на здружен труд во ПТТ сообраќај, преку 
чија мрежа се вклучува односниот радиотелефон. 
Барањето може да се поднесе и преку туристичка-
та организација која организира престој на стра-
нецот во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, ако туристичката организација го 
прифати тоа. 

Во барањето од став 1 ка овој член се наведу-
ваат податоци за корисникот на радиотелефонот, 
податоци за радиотелефонот и податоци за корис-
тење на радиотелефонот. Барањето се поднесува 
ва Образецот бр. 2 кој е капените?! кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

Член 6 
Барањето за прибавување дозвола за работа на 

радиостаница за спортски натпревари чили за дру-
ги спортски состаноци странецот го поднесува не-
посредно до Сојузната управа за радиоврски, а 
може да го поднесе и преку дипломатско-конзу-
ларното претставништво на Социјалистичка Фе-
деративна Република 'Југославија во 'државата на 
странецот. Барањето може да се поднесе и преку 
спортската организација што организира спортски 
натпревар или друг спортски состанок. 

Во барањето наведено во став 1 на овој член 
се наведуваат податоци за корисникот на радио-
станицата, технички податоци за радиостаницата, 
причини за внесување и услови за користење на 
радиостаницата. Барањето се поднесува на Образе-
цот бр. 3, кој е напечатен кон овој правилник и е 
негов составен дел. 

Спортската организација од став 1 на овој 
член коц барањето на странецот за прибавување 
дозвола за работа на радиостаницата доставува до 
Сојузната управа за радиоврска програма и про-
п о р ц и и за спортскиот натпревар или за друг 
спортски состанок и список на пријавените стран-
ски учесници во спортскиот натпревар или за друг 
спортски состанок што при тој случај ги користи 
радиостаниците. 

Член 7 
Барањето за приону вање дозвола за работа на 

аматерска рад нота ница странецот го поднесува не-
посредно до Сојузната управа за радиоврска, а 
може да го поднесе и преку дипломатско-коизу-
ларното претставништво на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во државата на 
странецот. Барањето може да се поднесе и преку 
Сојузот на радиоаматерите на Југославија. 

Во барањето од став 1 на овој член се наведу-
ваат податоци за корисникот на радиостаницата^ 
технички податоци за радиостаницата, податоци за 
странската радиодозвола, причини за внесувањето 
и услови на користењето на радиостаницата. Бара-, 
њето се поднесува на Образецот бр. 3. 

Член 8 
Дозвола за работа на рачна радиостаница ќе 

му се издаде на странец под следните услови: 
1) рачната радиостаница според своите технич-

ки карактеристики да им одговара на условите 
пропишани за односниот вид радиостаници; 

2) да постојат услови на реципроцитет. 
Дoзвoлata од став 1 на овој член се издава со 

рок на важење кој не може да биде подолг од вре-
мето на престојот одобрен на странецот во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 
Дозволата се издава на Образецот бр. 4, кој е на-
печатен кој овој правилник и е негов составен дел. 

По исклучок, на странец кој има одобрение за 
влегување во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на граничен премин за пограни-
чен сообраќај, дозволата може да му се издаде со 
рок на важење до една година. 

Член 9 
Одобрение за вклучување претплатнички ра-

диотелефои во дретплатничката радиотелефонска 
мрежа од системот за врски на ЈПТТ (во натамош-
ниот текст: одобрение за вклучување), ќе му се из-
даде на странецот под следните услови: 

1) радиотелефонот да е вграден во превозно 
средство и според своите технички карактеристи-
ки да им одговара на условите пропишани за од-
носниот вид радиостаници; 

2) да постојат услови на реципроцитет; 
3) да постои техничка можност за вклучување 

во претплатничката радиотелефонска мрежа од 
системот за врски на ЈПТТ. 

^Одобрението од став 1 на овој член се издава 
со рок на важење кој не може да биде подолг од 
времето на престојот одобрен на странецот* во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 
Одобрението се издава на Образецот бр. 5, кој е 
испечатен кој овој правилник и негов е составен 
дел. 

По исклучок, на странец кој има одобрение за 
влегување во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на граничен премин за пограни-
чен сообраќај, одобрението може да му се издаде 
со рок на важење до една година. 

Член 10 
Дозвола за работа на радиостаница за спорт-

ски натпревари или други спортски состаноци ќе 
му се издаде на странец под следните услови: 

1) радиостаницата според своите технички к а -
рактеристики и експлоатациони услови да им од-
говара на условите пропишани за односниот вид 
радиостаници; 

2) да постојат* услови на реципроцитет. 
Дозволата од став 1 на овој член ќе му се из-

даде на странец ако спортската организација што 
организира спортски натпревар или друг спортски 
состанок постапила според одредбата од член 6 
став 3 на овој правилник. 

Дозволата од став 1 на овој член се издава со 
рок на важење кој не може да биде подолг од 
времето на траењето на спортскиот натпревар или на 
друг спортски состанок. Дозволата се издава на 
Образецот бр. б, кој е напечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Член 11 
Дозвола за работа на аматерска радиостаница 

Ќе му се издаде на странец .род следните услови« 
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1) аматерската радиостаница според своите 
технички карактеристики и експлоатациони услови 
да им одговара на условите пропишани за однос-
ниот вид радиостаници; 

2) да постојат услови на реципроцитет; 
3) да има важечка странска радио дозвола. 
Дозвола од став 1 на овој член се издава со 

рок на важење кој не може да биде'подолг од 
времето на престојот одобрен на странецот во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија. 
Дозволата се издава на Образецот бр. 6. 

Член 12 
Дозволата за работа, односно одобрението за 

вклучување на радиостаницата од чл. 8 до 11 на 
овој правилник му се издава на странец во два 
примерока. 

Овластеното службено лице на надлежниот 
орган на внатрешните работи, при влегувањето на 
странецот во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, зема еден примерок од дозвола-
та за работа, односно од одобрението за вклучува-
ње на радиостаницата. 

Член 13 
Странецот е должен, при влегувањето во Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на граничниот премин да му ја пријави .радиоста-
ницата на надлежниот орган на внатрешните ра-
боти и да му предаде примерок од дозволата за 
работа или од одобрението за вклучување на таа 
радиостаница, односно да ја покаже важечката 
бродска исправа во која е запишана бродската ра-
диостаница. 

Овластеното службено лице од надлежниот 
орган на внатрешните работи става врз патната 
исправа, односно врз туристичката пропусница 
штембил според Образецот бр. 7 и врз отпечатокот 
од штембилот го запишува бројот на дозволата 
или одобрението, односно бројот на важечката 
бродска исправа од став 1 на овој член. 

Штембилот од став 2 на овој член се става по-
к р а ј печатот за заверка на преминот на државна-
та граница. 

Образецот бр. 7 е напечатен кон овој правил-
ник и негов е составен дел. 

Член 14 
Ако странецот, при влегувањето во Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија, на 
граничниот премин пријави дека внесува радио-
станица за која нема дозвола за работа, односно 
одобрение на вклучување, овластеното службено 
.лице од надлежниот орган на внатрешните вработи 
ќе ја запечати односната радиостаница. 

Во случајот од став 1 на овој член, во патната 
исправа на странецот се става штембил, според 
Образецот бр. 8, во кој се запишува бројот на ра-
диостаницата и датум, а зборот: „транзит" се пре-
цртува. Образецот бр. 8 е напечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. 

Странецот може радиостаницата за која нема 
дозвола за работа, односно одобрение за вклучува-
ње да ја депонира ка ј надлежниот орган на вна-
трешните работи. 

Ако радиостаницата е депонирана, надлежниот 
орган на внатрешните работи ќе му издаде на 
странецот потврда за депонирањето на радиоаста-
ницата, во која се запишува: име и презиме на 
странецот, брвј на патната исправа, вид и број на 
радиостаницата и рок во кој странецот треба да jat 
преземе радиостаницата. Потврдата се издава на 
Образецот бр. 9 кој е напечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. Рокот за преземање 
на. радиостаницата не може да биде подолг од вре-
мето за престој одобрен на странецот во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија« 

Член 15 
.Државјанин на СФРЈ кој внесува во Социјал 

листичка Федеративна Република Југославија ра* 
диостаница од член 2 на овој правилник, му ја 
пријавува радиостаницата на граничниот премин 
на надлежниот орган на внатрешните работи и му 
ја покажува дозволата за поставување, односно 
одобрението за користење, што му се издадени од 
надлежниот орган. 

Овластеното службено лице од надлежниот 
орган на внатрешните работи врз дозволата за по-
ставување, односно одобрението за користење ста-
ва штембил, според Образецот бр. 7 и врз отпеча-
токот од штембилот го запишува бројот на однос-* 
ната радиостаница. 

Член 16 
Овластеното службено лице на надлежниот 

орган на внатрешните работи, кога државјанин на 
СФРЈ на граничниот премин ќе пријави радио-
станица, за која претходна не прибавил дозвола за 
поставување односно одобрение за користење, ќе 
ја задржи таа радиостаница и за »тоа на државја-
нинот на СФРЈ ќе му издаде потврда. Во потврдата 
се наведува: име и презиме од лицето што ја при-
јавило радиостаницата, број на патната исправа, 
вид и број на радиостаницата. 

Радиостаницата од став 1 на овој член надлеж-
ниот орган на внатрешните работи ќе ја достави до 
републичкиот, односно до покраинскиот орган над-
лежен за работи на врските. 

Член 17 
Државјанин на СФРЈ на привремена работа во 

странство кога доаѓа во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија на краток престој 
ако на граничниот премин пријави дека внесува 
радиостаница за која претходно не прибавил доз-
вола за поставување, односно одобрение за корис-
тење од надлежниот орган, може од овластеното 
службено лице на надлежниот орган на внатреш-
ните работи да бара да ја депонира радиостаница-
та, или да ја запечати ако е тоа поповолно за 
државјанин на СФРЈ. 

Ако радиостаницата е депонирана, овластеното 
службено лице на надлежниот орган на внатреш-
ните работи ќе му издаде на државјанинот на 
СФРЈ потврда за депонирање на радиостаницата 
на Образецот бр. 9 во која запишува: име и прези-
ме од лицето што ја депонирало радиостаницата, 
број на патната исправа, вид и број на радиоста-
ницата и рок во кој државјанинот на СФРЈ треба 
да ја преземе радиостаницата. Рокот за преземања 
на радиостаницата не може Да биде подолг од 60 
дена. Ако државјанинот на СФРЈ во определениот 
рок не ја преземе депонираната радиостаница, 
надлежниот орган' на внатрешните работи односу 
ната радиостаница ќе ја достави до републич* 
киот, односно до покраинскиот орган надлежен з& 
работи на врските. 

Ако радиостаницата е запечатена, овластеното 
службено лице на надлежниот орган на внатрешз 
ните работи врз патната исправа од државјанинов 
на СФРЈ става штембил, според Образецот бр. 8 ft 
врз отпечатокот од штембилот го прецртува зборот: 
„транзит". 1 

III. КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОСТАНИЦИТЕ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ* 

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 18 
Странец може во Социјалистичка Федеративна 

република Југославија да користи рачна радио-
станица за одржување непосредна радиоврска во 
Најблиската околина« 
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Рачна радиостаница странец не смее да корис-
ти за одржување радиоврски со лица кои се нао-
ѓаат на територијата од друга држава. 

При работата со рачна радиостаница, странецот 
мора радиостаницата да ја идентификува со по-
викувачки знак или со друг знак за идентифика-
ција означен во дозволата за работа на таа радио-
станица. 

Соопштенија преку рачна радиостаница можат 
да се пренесуваат исклучиво со говор (телефонија) 
и не смеат да бидат пренесувани во затворена 
(шифрирана) форма; 

Член 19 
Странец може во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија да користи претплатнички 
радиотелефон само во претплатничката радиотеле-
фонска мрежа од системот за врски на ЈПТТ. 

Соопштенија преку радиотелефон можат да се 
вршат исклучиво со говор и не "смеат да бидат во 
затворена (шифрирана) форма. Странец може да 
користи претплатнички радиотелефон за одржува-
ње радиоврски со странска претплатничка радио-
телефонска мрежа исклучиво со посредство на 
претплатничката радиотелефонска мрежа в од си-
стемот за врски на ЈПТТ. 

Член 20 
Странец може во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија да користи радиостаница 
наменета за спортски натпревар или за друг спор-
тски состанок само за определен спортски натпре-
вар или за друг спортски состанок и додека траат 

Член 21 
Странец радиоаматер може во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија да користи 
аматерска радиостаница што ќе ја внесе во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 
или аматерска радиостаница од југословенска ра-
диоаматерска организација (во натамошниот текст: 
клупска радиостаница). 

Клупска радиостаница странец може да корис-
ти со согласност од одговорниот член на радиоама-
терската организација и при негово присуство. 

Член 22 
Странец аматерски радиооператор, при рабо-

тата во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија врз постојана (стационирана) аматерска 
радиостаница, мора својата аматерска радиостаница 
да ја идентификува, и -тоа: 

1) при работата со телеграфија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на сво-
јата дрлева по кој знак следат дропки на црта со 
бројот КОЈ JA означува републиката од чија лока-
ција работи (DLIXX/YU2); 

2) при работата со телефонија — со повикувач-
киот знак на аматерската радиостаница на својата 
држава по кој знак следува зборот: „FIXED" или 
„STROKE", и југословенскиот * префикс со бројот 
кој ја означува републиката од чија локација ра-
боти (DLIXX FIXED YU2). 

Член 23 
Странец аматерски радиооператор при работата 

во Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија врз подвижна аматерска радиостаница, мо-
ра својата аматерска радиостаница да ја иденти-
фикува, и тоа: 

1) при работата со телеграфија — со повику-
вачкиот знак на аматерската радиостаница на Сво-
јата држава по кој знак следуваат-дропкина црта, 
југословенски префикс со бројот кој ја означува 
републиката од чија локација работи, дропкина 
црта и ознака која означува работа во движење 
<D.LIXX/YU2/M); 

2) при работата со телефонија — со повикува-
чкиот знак на аматерската радиостаница од своја-

та држава по кој знак се додава зборот: „MOBI-
LE" или „PORTABLE", зависно од тоа дали е во 
прашање подвижна или преносна радиостаница и 
југословенски префикс со бројот кој ја означува 
републиката од чија локација работи (DLIXX 
MOBILE YU2). 

Член 24 
Странец аматерски радиооператор, при работата 

врз аматерска радиостаница во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, во текот на 
секоја врска со друга аматерска радиостаница е 
должен да ја дава локацијата на радиостаницата 
врз која. работи, означена во дозволата за работа 
на^ радиостаницата. 

Член 25 
Странец во Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија може бродска радиостаница 
што е вградена врз странска јахта или чамец за 
разонода или спорт да ја користи, согласно со ме-
ѓународните прописи за поморска подвижна радио-
служба, под услов да прибавил претходно одобре-
ние за пловидба во југословенските територијални 
води од надлежниот лучки, односно пристаништен 

- орган. 
Ако врз странска јахта или чамец за разонода 

или спорт, покрај радиостаницата која-според ме-
ѓународните прописи е намената за безбедност на > 
пловидбата, се наоѓа и друга радиостаница за која 
претходно не е рпибавена дозвола за работа, од-
носно одобрение за вклучување, органот надле-
жен за издавање на одобрението за пловидба ќе 
констатира во одобрението дека врз пловилото се 
наоѓа и таа радиостаница и дека таа не може да 
се користи додека пловилото се наоѓа во Југосло-
венските територијални води. 

IV. ПРЕНЕСУВАЊЕ РАДИОСТАНИЦИ ПРЕКУ 
ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-

ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 26 
Странец кој преминува преку територијата на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија (транзитира), може да ја пренесе радиостани-
цата од член 2 на овој правилник, под услов на 
граничниот премин да му ја пријави радиостани-
цата на надлежниот орган на внатрешните работи. 

Овластеното службено лице од надлежниот ор-
ган на внатрешните работи ќе ја запечати однос-
ната радиостаница. 

Во случајот од став 2 на овој член во патната 
исправа на странецот се става штембил, според 
Образецот бр. 8 и врз отпечатокот од штембилот 
се запишуваат бројот на радиостаницата и датум. 

При излегувањето на странец од Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија овлас-
теното службено лице од надлежниот орган на вна-
трешните работи ќе ја отпечати радиостаницата, а 
отпечатокот од штембилот во патната исправа ќе 
го поништи. 

V. ИЗНЕСУВАЊЕ РАДИОСТАНИЦИ ОД СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ^ 

ГОСЛАВИ ЈА 

Член 27 
При излегувањето од Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија странецот му го при-
јавува изнесувањето на радиостаницата на над-
лежниот орган на внатрешните работи. 

Во случајот од став 1 на овој член овластено-
то службено лице на надлежниот орган на вна^ 
трептите работи: 
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— ќе ја отпечати радиостаницата, ако таа при 
внесувањето во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија била запечатена; 

— ќе го поништи отпечатокот од штембилот 
кој според Образецот бр. 7, односно 8 е втиснат 
врз патната исправа на странецот; 

-> — ќе ја одземе дозволата за работа, односно 
одобрението за вклучување на радиостаницата. 

Ако на странец му била издадена дозвола за 
работа, ОДЈНОСЦО одобрение за вклучување со рок 
на важење ^ о една година, овластеното службено 
лице од надлежниот орган на .внатрешните работи 
ќе ја одземе издадената дозвола, односно одобре-
ние, ако им истекол' рокот. 

Член 28 
При излегувањето од Социјалистичка Федера-

тивна Република Југославија државјанин на СФРЈ 
му го пријавува изнесувањето на радиостаницата^ 
на надлежниот орган на внатрешните работи. 

Овластеното службено лице од надлежниот ор-
ган на внатрешните работи ќе го дозволи изнесу-
вањето на радиостаницата, под услов државјани-
нот на СФРЈ да ја покаже дозволата за работа, 
односно одобрението за користење на радиостани-
цата во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. ( 

Овластеното службено лице на надлежниот 
орган на внатрешните работи става врз дозволата 
за работа односно врз одобрението за користење 
на радиостаницата штембил според Образецот бр. 
7. и врз отпечатокот од штембилот зборот: „ВНЕ-
СЕНА" го прецртува. 

VI. КОНТРОЛА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ . 

Член 29 
Сојузната управа за радиоврски копијата од 

дозволата за работа на радиостаницата издадена 
на странец ја доставува до надлежниот орган на 
управата во онаа .република, односно автономна 
покраина на чија територија е одобрена работата 
на радиостаницата. / 

Организацијата на здружен труд во ПТТ соо-
браќај копијата од одобрението за вклучување ја 
доставува до републичкиот, односно »до покраин-
скиот орган надлежен за работи на врските. 

Ч!лен 30 
Надлежниот орган на внатрешните работи во-

ди евиденција за радиостаниците што странци и 
државјани на СФРЈ според одредбите од овој пра-
вилник ги внесуваат од странство и ги изнесуваат 
во странство, која содржи следни подтоци: 

— име и презиме на лицето што внесува, од-
носно изнесува радиостаница; 

— број и "датум на издадената дозвола за ра-
бота или на одобрението за вклучување, односно 
на одобрението за користење на радиостаницата; 

— датум на внесувањето, односно на изнесува-
њето на радиостаницата; 

— број на бродската радиостаница и број на 
бродската исправа, назив на органот кој ја издал 
рад но дозволата и назив на државата во која е из-
дадена таа дозвола. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок спортска организација која 
организирала спортски натпревар или друг .спорт-
ски состанок, ако до Сојузната управа за радио-
врски не ги достави програмата и пропозициите на 
спортскиот натпревар или на друг спортски соста-
нок и списокот на пријавените странски учесници 
во спортскиот натпревар или во друг спортски со-

станок што ќе ги користи радиостаниците (член 6 
став 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 3.000 динари и од-
говорното лице во спортската организација што го 
организирала спортскиот натпревар или друг 
спортски состанок. 

Член 32 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок радиоаматерска организа-
ција што ќе му дозволи на странец работа вр$ 
клупска радиостаница, без присуство од одговор-
ниот член на ^адиоаматерската организација (член 
21 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој . член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 3.000 динари и 
одговорното лице во радиоаматерската органи-
зација. 

Член 33 
Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок странец: 
1) ако внесе во Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија радиостаница без дозвола 
за работа, односно одобрение за вклучување (член 
3 ст. 1 и 2); 

2) ако во барањето за прибавување дозвола за 
работа на радиостаницата наведе неточни податоци* 
(член 4 став 2, член 6 став 2 и член 7 став .2); 

3) ако при влегувањето во Социјалистичка Фе-
деративна Република-Југославија не му ја прија-
ви радиостаницата на надлежниот орган на вна-
трешните работи (чл. 13 и 26); 

4) ако претплатнички радиотелефон користи 
вон од претплатничката радиотелефонска мрежа 
од системот за врски на ЈПТТ (член 19); 

5) ако користи бродска радиостаница што е 
вградена врз странска јахта или чамец за разоно-
да или спорт за која е констатирано во одобре-
нието за пловидба дека не може да се користи 
(член 25 став 2). -

Член 34 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок странец ако радиостаницата ја 
користи противно на одредбите од чл. 18, 20, 22, 23 и 
24 на овој правилник. 

Член 35 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок државјанин на СФРЈ ако радио-
станицата не му ја пријави на надлежниот орган на 
внатрешните работи (чл. 15 и 28). 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот и условите под кои странци можат да внесуваат 
и да користат радиостаници во Југославија и да ги 
изнесуваат од Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/76). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на рбјавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
/ 

Бр. VII/1-1527/3 
3 август 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај yi црски 
Анте Зелиќ, е. р. 
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\ Ѕ-Образец бр. 1 

ДО СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

Б е л г р а д 

Поднесувам барање за прибавување дозвола да 
можам да користам рачна радиостаница за време 
на престојот во Социјалистичка Федеративна Ге- 4 

публика Југославија и за таа цел ги давам следните 
податоци: 

1. Податоци за корисникот на рачна ргѓдиоста-
вица: 
— Презиме, татково име и име 
— Датум, место и држава на раѓањето 

— Државјанство 
— Живеалиште и држава -
— Број на патната исправа 

2. Технички податоци за радиостаницата: 

— Тип на рачната радиостаница (за фабрич-
ки производ да се наведе и бројот 

— Работната фреквенција (канал) — 
— Излезна сила на предавникот (W) 

" 3. Податоци за користењето на рачна радиоста-
ница: 

Место на користењето Врем& на користењето 
(датум) 

(датум на поднесувањето (потпис на подносителот 
на барањето) на барањето* и адреса) 

Ѕ -Образец бр. 2 

(назив на организацијата на здрз?жен труд во ПТТ 
сообраќај преку чија мрежа се вклучува радиотеле-

фонот) 

(место) 

Поднесувам барање за прибавување одобрение 
за вклучување радиотелефон во пре гплатиичката 
мрежа од системот за врски на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони за време на мојот 
престој во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и за таа цел ги давам следните пода-
тоци: 

1. Податоци за корисникот на радкотелефон: 

— Презиме, татково име и име 
— Датум, место и држава на раѓањето 

— Државјанство 
— Живеалиште и држава -
— Број на патната исправа 

3. Податоци за користењето на радиотелефоноп 

— Место на престојот и на користењето н* 
радиотелефонот 

— Време на работата •— 
Начин на плаќање и ликвидирање на 
сметките : : 

(датум на поднесувањето (потпис на подносителот 
на барањето) на барањето и адреса) 

Ѕ- Образец бр. 3 

.ДО СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКА 

Б е л г р а д 

Поднесувам барање за прибавување дозвола да 
можам да користам радиостаница за време на пре-
стојот во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, и за таа цел ги давам следните по-
датоци: 

1. Податоци за корисникот на радиостаницата: 

Повикувачки'знак 
— Презиме, татково име и име 
— Датум, место и држава на раѓањето * 

Државјанство 
— Живеалиште и држава 
— Број на патната исправа, односно на ту-

ристичката пропусница 

2. Технички податоци за радиостаницата: 

— Тип на уредот (за фабрички уред да се на-
веде и бројот) — 

— Вид на напојувањето (да се заокружи):, 
220 V AKU ВАТТ 

— Вид. (тип) на антената ••• 
— Излезна сила на предаватал) (W) 
— Вид на работата (да се заокружи): А1, A3, 

Fl, F3) 
— Фреквенциски опсег врз кој ќе работи (да 

се заокружи): 3,5—3,8, 7—7,1; 14—34,35; 
21—21,35; 28—29,7; 144—146 MHz 

3. Податоци за странска радио дозвола: 
N 

— Датум на издавањето на дозволата 
— Време на важењето на дозволата -

класа 

4. Причини за внесување и користење на радио* 
станицата: j 

За спортскиот натпревар (назив) 
Во радиоаматерска организација 

Место на користењето 
(хотел, приватно смес-

тување и др.) 

Време на користењето 
(датум) 

2. Податоци за радиотелефонот: 

\ — Превозно средство врз кое е вграден ра-
\ диотелефонот, со поблиска ознака (регис-

тарски броз или име) 
— Тип на радиотелефонот (за фабрички про-

извод да се наведе и бројот) 
— Излезна сила на предавникот (W) 
— Фреквенција врз која работи —;-

(датум на поднесувањето (потпис на подносителот 
на барањето) на барањето и адреса) 

г 
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Ѕ-Образец бр. 4 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузна управа за радиоврски 
Број 
Датум 
Белград 

Врз основа на член 78 од Законот за основите на 
системите за врски („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/74 и 29/77), Сојузната управа за радиоврски из-
дава 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАЧНА РАДИОСТА-
НИЦА 

(презиме и име на подносителот на барањето, живе-
алиште и држава) 

може да користи рачна радиостаница под следните 
услови: 

^ Г р ^ е - ^ Р - е на к о р и с - ^ ~ а П о в и -
ше™ , т е њ е т о ција Окана л ) в а ч к и з н а к 

ОД до 
ОД ДО —— 
од ДО 
ОД ДО 

Оваа дозвола важи од 
(М. П.) 

ДО 

Директор 
на Сојузната управа за радиог>рски, 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузна управа за радиоврски 
Број 
Датум 

Ѕ-Образсц бр. $ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

(назив на социјалистичката република, 
односно на автономната покраина) 

(назив на организацијата на здружен 
труд во ПТТ сообраќај) 

Број 
Датум 
Место 

На барање од 
(презиме и име на подносителот1 

на барањето) 

С Е О Д О Б Р У В А Н А * 

(презиме и име, живеалиште и држава) ' 
да може радиотелефонот вграден во превозното 
средство (регистарски број или име) • -
да го користи во претплатничката радиотелефонс-
ка мрежа од системот за врски на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони. 

Радиотелефонот има телефонски број 
и е врзен за пресметка врз телефонската централа 

(М. П.) 

(потпис на овластеното лице) 

Ѕ-Образец бр. в 

Белград 
Врз основа на член 78 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ",- бр. 

24/74 и 29/77), Сојузната управа за радиоврски издава 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦАТА БР. 
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Ѕ-Образец бр. 7 

Внесена — изнесена р/с број 
Број на дозволата или на бродската исправа 
Број на одобрението 
Број на телефонот : 

Ѕ-Образец бр. 8 

Транзит — запечатена 
Број р/с 
Датум 

Ѕ-Образец бр. 9 

(орган на внатрешните рабо-
ти надлежен за контрола 
на преминувањето на држав-

ната граница) 

(број" и датум ,на издавањето) 

на зафатнина е определена со една мерна црта што 
е обележена врз грлото од мерната тиквичка (во на-
тамошниот текст: тиквички). 

Член 2 
Називната зафатнина на тиквичките мора да 

биде: 5 — 10 — 25 — 50— 100 — 200 — 250 — 500 — 
1000 и 200 cm8 (ml). 

Тиквичките мораат да бидат баждарени со вода 
на +20°С. 

Називна зафатнина на тиквички на влев е за-
фатнината на водата што ја содржи тиквичката на 
референтна температура од +20°С, кога е исполнета 
до својата мерна црта. 

Називната зафатнина на тиквичката на излив е 
еднаква на зафатнината на водата што ја испуста 
тиквичката на референтна температура од +20*С, 
откако претходно ќе се наполни до својата мерна 
црта. 

Член 3 
Тиквичките се распоредуваат во две класи на 

точност, и тоа во: 
1) класа на точност А — во која се распореду-

ваат тиквичките со повисока точност и 
2) класа на точност Б — БО која се распореду-

ваат тиквичките со пониска точност. 

(место) 

П О Т В Р Д А 

Дека 
(презиме и име 
на странецот) 

(број на патната 
исправа — ту-
ристичката про-

пусница) 

ја пријавил радиостаницата (вид и број) 
и истата ја депонирал ка ј овој орган. 

Радиостаницата ќе остане депонирана до -
• во кој рок е должен да ја подигне. 

(М. П.) 

потпис на овластеното лице, 

744. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТИК-

ВИЧКИ ОД СТАКЛО СО ЕДНА МЕРНА ЦРТА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнуваат мерните 
тиквички на в лев и на излив од стакло, чија назив«* 

II. ЗАЕДНИЧКИ/ОДРЕДБИ 

1. Материјал 

Член 4 
Тиквичките мораат да бидат од проѕирно стакло 

со соодветни хемиски и термички особини, да се без 
видливи грешки и без внатрешни напрегања. 

Тиквичките мораат да им одговараат на бара* 
њата наведени во JUS В.Е4. 150. 

2. Конструкција 

Член 5 
Тиквичките мораат да бидат со масивна кон-

струкција за да издржат нормална употреба. 
Дебелината на ѕидовите мора да биде што по-

рамномерна. 
Телото на тиквичката мора да има доволно ши-

рока основа која овозможува стабилна вертикална 
положба на тиквичката кога се наоѓа таа врз хори-
зонтална основа. 

Днотр од тиквичката може да биде малку вовле-
чено кон внатре. 

Член 6 
Грлото од тиквичката мора да биде цилиндрична 

и во целата должина мора да има ист пречник и де-« 
белина на ѕидовите. 

Рамниот пресек мора да има кружен облик. 1 

На нивото -на мерната црта, внатрешниот преч-
ник треба да биде во границите на дозволените вред-
ности што се дадена во табелата од член 12 на овој 
правилник, за секоја од називните зафатнини на 
тиквичките. 
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Горниот дел на грлото може да содржи проши-
рување кое го олеснува празнењето на тиквичката 
или лежиштето за затката. 

3. Мерна црта 

Член 7 
Називната зафатнина мора да биде обележена 

на грлото од тиквичката со мерна црта која е вгра-
Бирана или втисната и го опфаќа целиот обем на гр-
лото од тиквичката. 

Мерната црта мора да биде непрекината и со ед-
наква дебелина. 

Мерната црта не смее да биде подебела од 
0,4 mm. 

Член 8 
Мерната црта мора да биде јасно видлива и не-

избришлива и кога се тиквичките во употреба. 

Член 9 
Мерната црта мора да се наоѓа во втората или 

третата третина од должината на грлото, сметајќи 
одозгора а растојанието помеѓу мерната црта и се-
која точка од која грлото започнува да се проши-
рува, не смее да биде помала од вредностите што се 
дадени во табелата од член 12 на овој правилник, 
за секоја од називните, зафатнини на тиквичките. -

А. Натпси и ознаки 

Член 10 
- Врз тиквичките мораат, на траен начин, на еден 
од јазиците и писмата на народите на Југославија 
да бидат напишани, и тоа: 

1) фирмата или називот или заштитниот знак 
на производителот; 

2) бројната вредност на називната зафатнина; 
3) називна зафатнина (со симболот ^ , ст" илvt 

»ml«; 
4) референтната температура (со симболот 

„20°С*); 
5) ознаката дека тиквичката е баждарена на 

влер (со симболот „In") или на излив (со симболот 
„Ех"); 

6) ознаката на класата на точност на тиквичка-
та (со буквата „А" или „В"). 
' Врз тиквичките со називна зафатнина од 1000 cmi 
/ml) и повеќе оваа зафатнина може да се означи во 
кубни дециметри (dm3) или во литри (1). 

Тиквичките со класата на точност А за кои се 
издаваат и уверенија за резултатите од испитување-
то, мораат освен овие натписи да имаат и реден (се-
риски) број. 

Член И 
Сите натписи и ознаки мораат да бидат напиша-

ни на делот од тиквичката и мораат да бидат јасно 
видливи и неизбришливи во нормална употреба на 
тиквичката. 

5. Граници на дозволената грешка 

Член 12 
/ Границите на дозволената грешка на називните 
зафатнини на тиквичките на влев, не смеат да ги 
преминуваат вредностите што се дадени во следната 
табела: 

Класа А Класа В Класа 
А и В 

Класа 
А и В 

ст* ± с т 8 ± с т 5 him mm 
5 0.025 0,05 6 - 8 5 

10 0,025 0,05 6—8 5 
25 0,04 0,08 8—10 5 
50 0,06 0,12 10—12 10 

100 ОДО 0,20 12—14 10 
200 0,15 0,30 14—17 10 
250 ОД 5 0,30 14-17 10 
500 0,25 0,50 17—21 13 

1000 0,40 0,80 21—25 15 
2000 0,60 1,20 25—30 15 

Границите на дозволената грешка на називните 
зафатнини на тиквичките на излив за 50% се пого-
леми од вредностите дадени за тиквичките на вле-
зот. 

6. Типско испитување 

Член 13 
Типското испитување на тиквичката опфаќа: 
1) претходно испитување кое опфаќа: 

надворешен преглед,. 
— испитување на хидролитска група; 

2) мерно-техничко испитување, кое опфаќа: 
— испитување на називната зафатнина, 
— испитување на постојаноста на мерната; 

црта и обележување, 
— испитување на задолжителните димензии, 

7. Жигосување 

Член 14 
Жигот се става врз грлото од тиквичката непо-

средно над мерната црта, така што да не Го попре-
чува исчитување^ на менискусот. / 

III. ПОСЕБНА ОДРЕДБА 

Член 15 
Во исклучителни случаи може да се дозволи 

употреба на тиквички и други називни зафатнини 
од оние што се определени во член 2 на овој пра-
вилник, под услов овие тиквички во поглед на дру -

гите особини да ги исполнуваат условите предвиде* 
ни со овој правилник. 

Границите на дозволената грешка за тиквички* 
•те чии називни зафатнини се. наоѓаат помеѓу вред-
ностите. што се определени во член 2 на овој пра-
вилник, мораат да им одговараат на вредностите од 
следната поголема зафатнина. 
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i IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

'Вр. 1213-4877/1 
13 јули 1978 година 

Белград 

Вршител на должноста 
директор на Сојузниот 

завоД за мери и скапоцени 
метали, 

д-р Драгутин Бошковиќ, 
дипл. инж. е. p. 

745. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76), директорот на Сојузниот' завод за мери и ска-
поцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОПЕТИ СО 

ЕДНА МЕРНА ЦРТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролош-

ките услови што мораат да ги исполнуваат ш т е -
тите со една мерна црта (во натамошниот текст: 
мешлести штети). 

Член 2 
Називната зафатнина на мешлестите ш т е т и 

мора да биде: 0,5 — 1 — 2 — 5 — 10 — 20 — 25 — 50 
— 100 — 200 cm3 (ml). 

Мешлестите пипета мораат да бидат баждарени 
на излее со вода на + 20°С. 

Називната зафатнина на мешлеста пипета се 
дефинира со зафатнина на Бода + 20°С кога се 
празни пипетата почнувајќи од својата мерна црта 
до врвот на штетата, односно се додека менискусот 
не ќе престане да се движи во врвот на штетата . 
Времето на чекање за слевање на водата што се 
задржала на ѕидовите од мешлестата пипета не се, 
зема предвид. 

Член 3 
Мешлестите ш т е т и се распоредуваат во две 

класи на точност, и тоа во: 
1) класа на точност А — во која се распореду-

ваат мешлестите пипети со повисока точност. 
2) класа на точност Б — во која се распореду-

ваат мешлестите пипети со пониска точност. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Материјал 

Член 4 
Мешлестите пипета мораат да бидат од проѕир-

но стакло со соодветни хемиски и термички особини 
и да се без видливи грешки и без внатрешни напре-
гања. 

Мешлестите пипета мораат да им одговараат на 
барањата наведени во JUS В.Е4.150 (хидролитски 
класи 1, 2 или 3). 

2. Конструкција 

Член 5 
Мешлестата пипета мора да биде во правец на 

надолжиата оска со симетричен облик. Рамниот пре-
сек мора да биде со кружен облик. 

Мешлестите пипета се состојат од: шмукалка 
цевка, резервоар (мев) и цевка за истекување. 

Мешлестите ш т е т и со називна .зафатнина од 
0,5 cm8 (ml) се изработени без резервоар (мев) и се 
состојат од права цевка која се завршува со врв за 
истекување. 

Мешлестите пипета со називни зафатшши од 
1 cm8 (ml) можат да бидат со или без резервоар, а 
мешлестите пипета од 2 cm3 (ml) во класата А имаат 
резервоар додека во класата В можат да бидат со 
или без резервоар. 

Мешлестите пипети можат да бидат опремени 
ако е потребно, со сигурносна куглица во топчеста 
форма која мора да се наоѓа помеѓу мерната црта и 
горниот крај на шмукалната цевка. 

Член 6 
Горниот раб на шмукалната цевка треба да биде 

полиран врз пламен или фино заоблен со падина 
малку наведената кон надвор. 

Член^ 7 
Главниот дел на резервоарот треба да биде ци-

линдричен, изземајќи ги мешлестите пипета од 1 и 
2 cm3 (ml) кои можат да имаат јајчест резервоар. 
Двата7 краја на резервоарот треба да се стеснуваат 
постепено кон цевката за истекување и кон. шму-
калната Девка. Споевите мораат да имаат конусен 
облик. 

Член 8 
Цевката за истекување се завршува во својот 

долен дел со врв за истекување во облик на конус 
без нагли стеснувања на отворот. 

Врвот за истекување мора да биде измазнет 
или полиран на оган, исправен врз оската на меш-
лестата пипета и малку наведнат во полето. 

Член 9 
Времето на истекување на водата од мешлеста 

пипета е,времето што е потребно за слободно спуш-
тање на мен иску сот од мерната црта до врвот на ис-
текувањето, односно до точката врз која менис-ч 
ку сот престанува да се движи. 

Времето на истекувањето е во зависност од ка-
знената зафатнина на мешлестата пипета и мора 
да биде во границите означени во следната табела: 

Називна Време на истек- Граници на дозво-
зафат- увањето лената грешка 
нина 

Класа А Класа В Класа А Класа В 
cm3 ѕ ѕ cm3 cm3 

0,5 10—20 4—20 ± 0,005 ± 0,01 
1 10—20 5—20 ± 0,007 ± 0,015 
2 10—25 5—25 ± 0,01 ± 0,02 
5 15—30 7—30 ± 0,015 ± 0,03 

10 15—40 8—40 ± 0,02 ± 0,04 
20 25—50 9—50 ± 0,03 ± 0,06 
25 25—50 10—50 ± 0,03 ± 0 06 
50 30—60 13—60 ± 0,05 ± ОДО 

100 40—60̂  25—60 ± 0,08 ± 016 
200 50—70 30—70 ± 0,10 ± 0,20 

Член 10 
Мерната црта е непрекината линија која напол-

но ја окружува цевката и не смее да биде подзбела 
од 0.4 mm. 

Мерната црта мора да биде оддалечена од гор-
ниот крај на шмукалната цевка најмалку 100 mm, 
а од резервоарот најмалку 10 mm. 
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3. Натписи и ознаки 

Член 11 
На мешлестите иипети мораат, на трнон начин 

на еден од јазиците и писмата на народите на Југо-
славија, да бидат испишани, и тоа: 

1) фирмата или називот или заштитниот знак на 
производител от; 

2) бројната вредност на називната зафатнина; 
3) називната зафатнина (со симболот „ст 3 " ил« 

;,ml"); 
4) референтна температура (со симболот „20°С"); 
5) знакот дека штетата е баждарена на излев (со 

Симболот „Ех"); 
6) ознаката на класата на точност (со буквата 

>,А" или „В"). 
Мешлестите пипета со класа на точност А за 

Кои се издаваат, и уверенија за резултатите од испи-
тувањето, мораат освен овие натписи да имаат и ре-
ден (сериски) број. 

Сите натписи и ознаки мораат да бидат испи-
шани врз резервоарот од мешлестата пипета и мо-
раат да бидат јасно видливи и неизбришливи во нор-
мални услови на употреба на штетата . 

4. Граници на дозволената грешка 

Член 12 
Границите на дозволената грешка на називните 

зафатнини не смеат да ги преминуваат вредности!« , 
што се дадени во табелата од член 9 на овој пра-
вилник. 

5. Типско испитување 

Член 13 
Типското испитување опфаќа: 
1) претходно испитување, кое опфаќа: 

- — надворешен преглед, 
— испитување на хидролитска група; 

2) мерно-техничко испитување, кое-опфаќа: 
— испитување на времето на истекување, 
— испитување на називната зафатнина, 
— испитување на постојаноста на мерната 

Црта и обележувањето, 
— испитување на задолжителните димензии. 

в. Жигосување 

Член 14 
Жигот се става врз шмукалната цевка на меш-

лестата пипета непосредно над мерната црта, така 
што ставањето на жигот да не го попречува исчиту-
в а њ е ^ на мекгискусот. 

III. ПОСЕБНА ОДРЕДБА 

Член 15 
Во исклучителни случаи може да се дозволи 

употреба на кешлести пипета и други називи« за-
фатнини од оние што се определени во член 2 на 
овој правилник, под услов овие пипета во поглед 
6а другите особини да ги исполнуваат условите 
предвидени со овој правилник. 

Границите на дозволената грешка за мешлестите 
пипета чии називни зафатнини се наоѓаат помеѓу, 

вредностите што се определени во член 2 на овој 
правилник мораат да им одговараат на вредностите 
од следната поголема називна зафатнина. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен липт на СФРЈ*. 

Бр. 0213-5303/1 
17 јули 2У78 година 

- Белград 

Вршител на должноста директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
д-р Драгутин Бошковиќ, дипл. инж. е .p. 

745. 
Врз основа на чл. 17 и бб став 1 точка 14 од 

Законот за Народната банка на Југославија и един* 
ственоЈго монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) 
и точка 11 од Одлуката за остварување на целите 
и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и заедничките основи на кредитната поли-
тика во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/78), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА! 

БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА < 
! 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на 
банките ка ј Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 21/77) во точка 2 став 1 
одредбата под 2 се менува и гласи: ј 

„2) по стапка од 2% — врз депозитите и други- , 
те средс!ва наменети за станбена изградба, врз де-
позитите орочени подолго од една година и врз де-
позитите орочени на неопределено време со отка-^ 
зен рок подолг од една година." 

Одредбата под 3 се брише. 
Во став 2 зборовите: „под 3" се заменуваат со 

зборовите: „под 2". 
2. Точка 10 се менува и гласи: ' 
„10. За банка во смисла на оваа одлука, се 

смета основна банка и здружена банка, согласно со 
Законот за основите на кредитниот и банкарскиот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/77)." ј 

3. Одредбите на оваа одлука ќе се применуваа* 
почнувајќи од пресметката на задолжителната ре-
зерва според состојбата на средствата на 31 јул?! 
1978 година. ј 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-< 
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

О. бр. 49 
24 август 1978 тодина Т 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите; 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Ксенте Богоев, е. р* 
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747. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и 
член 29 од Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Босна и Херцего-
вина, Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, Извршниот совет на Собранието на СР Сло-
венија, Извршниот совет на Собранието на СР Ср-
бија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, 
^Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, 
Извршниот совет на Собранието на САП Војводина 
и Извршниот совет на Собранието на САП Косово 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА КЛУЧОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА РАСПРЕДЕЛБА 
ЦА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРО-
ИЗВОДИ НАПЛАТЕН ПРИ УВОЗОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИ И НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ГИ 
НАБАВИЛА ЗА СВОИ ПОТРЕБИ ВО 1975, 1976 и 

1977 ГОДИНА 

Член 1 
Извршните совети на републиките и извршните 

совети на автономните покраини (во натамошниот 
текст: учесници на договорот) се согласија Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
да изврши привремена распределба на основниот 
данок на промет на производи наплатен при увозот 
на производи и на основниот данок на промет на 
производи наплатен за производите што Југосло-
венската народна армија ги набавува за свои пот-
реби, врз републиките и автономните покраини спо-
ред клучот утврден со овој договор. 

Член 2 
Основниот данок на промет на производи напла-

тен при увозот на производи и основниот данок 
Врз промет на производи наплатен за производите 
што Југословенската народна армија ги набавила 
за свои потреби во 1975, 1976 и 1977 година, ќе се 
распореди врз републиките и автономните покра-
ини сразмерно со процентот на учеството на придо-
несот од секоја република и автономна покраина во 
вкупниот износ на придонесот за буџетот на феде-
рацијата за годината, за која се врши распредел-
бата на овој данок. 

Член 3 
Распоредените средства во смисла на член 2 од 

овој договор, Службата на општественото книговод-
ство на Југославија ќе ги пренесе во корист на 
соодветната форма и потформа на приходите и 
придонесот од републиките и автономните покра-
ини во буџетот на федерацијата. 

За износот на пренесените средства од ста^в 1 на 
овој член сразмерно ќе се намалат обврските на 
републиките, односно на автономните покраини кај 
уплатата на придонесот за Буџетот на федераци-
јата за 1977 година. 

Член 4 
t 

Републиката односно автономната покраина ко-
ја до склучувањето на овој договор не ја намирила 
својата обврска за издвојување на наплатениот ос-
новен данок на промет на производи врз посебна 
сметка, е дол лена да го стори тоа веднаш по склу-
чувањето на овој договор. 

Ако републиката, односно автономната покра-
ина не ја намири својата обврска од став 1 на овој 
член, нејзината обврска ќе се распредели врз дру-
гите учесници на овој договор што ја намириле 
Својата обврска. 

Клуч за распоредување на обврската од став 
2 на овој член е процентот на учеството на придо-
несот од републиките и автономните покраини врз 
кои се врши распоредот на обврските, за буџетот 
на федерацијата за годината за која се врши рас-
поред на обврските. 

Член 5 
Износот на распоредените обврски од член 4. ст. 

2 и 3 на' овој договор, а кои се однесуваат врз Соци-
јалистичка Република Словенија, оваа република 
ќе го намири во- рокот кој ќе се утврди со договор 
од член 6 на овој договор. 

Член 6 
Распределбата на средствата од член 2 и на 

обврските од член 4 на овој договор е привремена. 
Социјалистичките републики и социјалистич-

ките автономни покраини се обврзуваат во текот 
на 1978 година да склучат договор за начинот на 
распределба на основниот данок на промет наплатен 
при увозот на производи и на прометот на произ-
водите што Југословенската народна армија ги на-
бавува за свои потреби, кој ќе се применува и за 
периодот врз кој е применет овој договор. 

Член 7 
Овој договор го потпишаа овластените претс-

тавници на учесниците на договорот во соодветен 
број идентични примероци кои се сметаат за автен-
тични текстови. 

Член 8 
Овој договор ќе се објави во „Службен лист на 

СФРЈ". 

29 јуни 1978 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, • 

Горѓе Пеклиќ, е. р. 
член на извршниот совет 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 
Атанас Мечев, е. р. 

заменик-републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Милица Озбич, е. р. 
член на Извршниот совет и репуб-

лички секретар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Србија, 
Мане Реби!*, е. р. 

заменик-републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на Саборот на СР Хрватска, 

Емилио 1Влачиќ, е. р. 
Републички секретар за финансии 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Црна Гора, 
Драгутин Вучинић, е. р. 

заменик-републички секретар за 
финансии 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 
Ѓорѓе Хајдер, е. р. $ 

член на Извршниот совет 
За Извршниот совет на Собранието 

на САП Косово, 
I Џемшит Дуриќи, е. р. 

член на Извршниот совет 
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748. 

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

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

ДУСТРИСКА КАМЕНА СОЛ 

1. Претставникот на производителот и претс-
тавниците на потрошувачите на 16 ноември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за индустриска камена сол, со 
тоа што производителската организација на здружен 
труд да може да ги зголеми своите продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, до 8%. 

2. Учесниците на ов^а спогодба се обврзуваат 
дека производите од" точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На овааг спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4330 и 5071/77 од 23 
август 1978 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист 
на СФРЈ4;. . -

Претставник на производителот: „Сода-со" — 
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ју-
гокожа" — Суботица, „Агрсекспорт" ~ Белград, 
„Центротекстил" — Белград, „Котекс" — Осиек, 
„Дерма" — Загреб, „ЈУВ" — Врхника и „Кожа" 
— Крагуевац. 

749. 

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

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

ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА 

1. Претставникот на производителот и претс-
тавниците на потрошувачите на 16 ноември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за солта за добиточна ихрана, со 
тоа што производите леќата организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затечеЕШ 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, до 8 %. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4330 и 5072/77 од 23 
овгуст 1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Сода-со" — 
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Сер-
во Михаљ" — Зрењанин, „Агротехника" — Љуб-
љана, „Србокоп" — Белград, „Солипром" — Бел-
град, „Велетр година" — Марибор, „Гросист" — 

Целје, „Морава" — Крушевац, „Агроопрема" — 
Белград, „Велепромет" — Белград и „Тамиш" 
— Панчево. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 

- СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставникот на произ-
водителот и претставниците на потрошувачите склу-
чуваат 

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

ЗА ПОСИНУВАЊЕ ПАТИШТА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 9 март 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за солта за посинување патишта, со 
тоа што производителската организација на здру-
жен труд да може да ги зголеми своите затече-
ни продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, до 8 °/о. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќо 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4330 и 1089/77 од 23 ав-
густ 1978 година. 

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

Претставник на производителот: „Сода-со" — 
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ср-
бијапут" — Белград, Здружени цветни подјетја 
на Словенија — Љубљана, Подузеќе за цесте на 
Хрватска — Загреб, „Путеви БиХ" — Сараево, 
„Војводинапут" — Нови Сад и „Македонијапат" 
— Скопје. 

751. 

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

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

НИУМ НИТРАТ 34,5% N — ТЕХНИЧКИ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на 'потрошувачите н£ 19 јуни 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за амониум нитрат 34,5% N тех-
нички, со тоа што производител ска та организација 
на здружен труд да може да ги зголеми своите 
постојни затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, така што највисоката про-
дажна цена да изнесува 3.400 динари за една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат цо цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3207 од 22 август 197Ѕ 
година. 

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

Претставник на производителот: „Азот" — Го-
ражде. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Камник" — Камник, „Милое Закиќ" — Кру-
шевац и „Унис-Витезит" — Витез. 

752. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРА-
ДЕЖНИ МАШИНИ ЗА4 ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ И 
СТАБИЛИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕ И ЗА ПРИ-
КЛУЧНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТИЕ 

МАШИНИ 

1. Претстарниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 мај 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за градежни машини за земјени рабо-
ти и стабилизација на земјиште и за приклучни 
уреди и резервни делови за тие машини, со тоа што 
производител ските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, да ги зголемат до 
7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1710 од 23 август 1978 
година. 1 

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

Претставници на производителите: „14 Окто-
бар" — Крушевац, „Радоје Дакиќ" — Титоград, 
„Стројна товарна" — Трбовле. „Гуро Ѓаковиќ" 
— Славонски Брод, „Торпедо" — Риека и „По-
беда" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 64 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

753. 

, ^ -

телските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата, да ги зголемат до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1292 од 21 август 
1978 година. 

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

Претставници на производителите: 34 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 105 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

754. > 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕДНО-
ТР АЧКИ ЕЛЕКТРИЧНИ ДИГАЛКИ, ВИСЕЧКИ 

КОЛИЧКИ И КОНЗОЛНИ ДИГАЛКИ 

* 1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 март 1978 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за еднотрачни електрични дигалки, 
висечки колички и конзолни дигалки, со тоа што 
производителската организација на здружен труд 
да може да ги зголеми своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
•дека производите од точка 1 на оваа спогодба 'ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1372 од 25 август 1978 

"година. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

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

Претставник на производителот: „Вулкан", Ин-
дустриско претпријатие ООУР Творница диза-
лица и бродске опреме, Риска. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена1 контрола на цените „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА 
ТРАКТОР!*, ПРИКЛУЧОЦИ И ДРУГА ОПРЕМА 
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 

ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите склучија и потпишаа 
на 9 март 1978 година Спогодба за промена на за-
течените цени за трактори, приклучоци и друга 
опрема за механизација на земјоделството и за 
нивните резервни делови, со тоа што производи-

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

& 
О д В о е н а т а п о ш т а 1089-20 Б е л г р а д Ч I* 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-« 
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водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра- ' 
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковник на сообраќајна служба Белић Ђорђа 
Саво; 

ПОЛКОВНИК на сообраќајна служба Стефановић 
Чедомира Миодраг; 

технички потполковник Петровић Момира Јован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајор на сообраќајна служба Гордић Славка 
Милош; 

мајор на сообраќајна служба Зарев Славчо Дра-
ган; 

капетан I класа на сообраќајна служба Алексен-
дрић Миодрага Ђурђе; 

капетан I класа на сообраќајна служба Граховац 
Вукана Миле; 

капетан Ј класа на сообраќајна служба Јушко-
вић Вељка Момчило; 

капетан I класа на сообраќајна служба Породин-
чевић Живомира Миладин; 

капетан на сообраќајна служба Јовановић Алек-
се Драгомир; * 

заставник на административна служба Цветко-
вић Војислава Жарко; 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Медић Дане Драган; 

— *за примерни заслуги и умешност во работата 
на-развивање на постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постигнување на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник на сообраќајна служба Вујошевић 
Петра Милован; 

ПОТПОЛКОВНИК на сообраќајна служба Венчић 
Антуна Милан; 

ПОТПОЛКОВНИК на сообраќајна служба Матић' 
Драгомира Борислав; 

мајор на сообраќајна служба Стјепић Новака 
Остоја; 

заставник I класа на сообраќајна служба Ру-
дан Јерка Јаков; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на сообраќајна служба Георгиевски 
Живко Гоце; 

потпоручник на сообраќајна служба Росић Јо-
в е Ж И В К О ; 

заставник I класа на финансиска служба Мар-
тан Мате Антон; 

заставник на административна служба Крунић 
Мирка Војислав; ' * 

постар водник I класа на сообраќајна служба 
Пантовић Ђорђа Светомир; 

технички постар водник Лончар Рада Раде; 
постар водник на сообраќајна служба Станко-

вић Христе Драгић; - - -

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување старешински и војцички особени што 
служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ \ 

капетан на сообраќајна служба Попадић Владе 
Вукашин; 

поручник на сообраќајна служба Фићовић Ми-
лована Живорад; 

постар водник на сообраќајна служба Бартолић' 
Јосипа Драгутин; 

постар водник на .сообраќајна служба 1УЕијовиК 
Дојчина Вукајло; 

постар .водник на сообраќајна служба МириК 
Милоша Јован; 

постар водник на сообраќајна служба Радовиќ 
Војислава Предраг; 

постар водник на сообраќајна служба Стамен-
и ћ Драгише Драган; j 

— за особено истакнување во познавањето и вр*' 
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење / 

1 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
1 водник I класа на сообраќајна служба Марковик 

Момчила Божидар; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1122-10 Б е л г р а д ј 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Катиповић Николе Богдан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 1 ј 

технички полковник Глумичић Миле Саво; 
технички полковник Јанеш Томислава Антон; 
пешадиски полковник Кезеле Јурај а Јурај ; 
пешадиски полковник Ловрен Петра Бранко; 
полковник на арт.-ракетни единици на ПВО 

Мијатовић Мијата Томислав; 
технички полковник Милосављевић Вујице Ми-

лош; 
ветеринарски полковник Војводић Богића Ми- ј 

лан; I 
технички потполковник Ковач Павла Миро-

елав; ! 
технички потполковник Поповић Александра 

Миодраг; 
технички потполковник Вуканић Милиша Бра-

нислав; 
технички капетан I класа Миленковић Војис-

лава Милош; |Ј 
{! 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ ..j 

технички »сајор Обрадовић Ивана Петар; I 
технички капетан I класа Врнетић Правдоја 

Жељко; -ЈЈ 
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технички капетан I класа Првуловић Светозара 
Лепоје; 

технички капетан I класа И1крбовић Стеве Ду-
шан; 

технички капетан Стојанов Александар Борис; 
артилериски заставник Ђорђевић Миладина 

Живко; 
пешадиски заставник Рачић Миле Момчило; 
заставник на административна служба Савић 

Радомира Томислав; 
артилериски постар водник I класа Симић Све-

томира Зоран; 
воен службеник II класа на административна 

служба Марић Симеона Веселин; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

технички полковник Јовичић Јована Светозар; 
технички потполковник Катић Стевана Петар; 

—за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на k вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Чудић Константина Ђуро; 
технички полковник Ружић Јевте Стеван; 
технички полковник Спасојевић Сретена Спа-

сова; 
технички полковник Живковић Милоја Љуби-

ша; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

технички потполковник Грујић Петра Илија; 
технички потполковник Јовановић , Миодрага 

Радмило; 
технички потполковник Кришанов Славка 

Жива; 
санитетски потполковник Миловановић Вели-

мира Александар; 
технички потполковник Павловић Драгише Ан-

тоније; 
технички потполковник Радовић Николе Алек-

сандар; 
потполковник на градежна служба Секулић Ни-

коле Богдан; 
санитетски потполковник Стојадиновић Милоје 

Светан; 
технички мајор Максимовић Драгомира Бори-

сав; 
технички мајор Попов Јована Миливој; 
технички мајор Равановић Михаила Драгољуб; 
капетан I класа на финансиска служба Вујо-

шевић Милована Вучко; 
воен службеник III класа на административна 

служба Динић Ранка Сретен; 
— за особени заслуги и постигнати успеси во 

работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОЈ5ДЕН НА ТРУДОТ, СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ т 

технички полковник Јовановић Живојина Бла* 
димир;. 

технички полковник Спасић Михајла Милан; 
технички потполковник Ђорђевић Јовице Миха-

ило;' 
потполковник на административна служба Јо-? 

цевски Милана Атанас; 
технички потполковник Васиљевић Дмитра Ми-

лан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

технички потполковник Новаковић Саве Милан; 
' мајор на градежна служба Божиновић Видоја 

- Видомир; 
технички мајор Бошњаковић Антонија Матија; 
технички мајор Петронијевић Милосава Томи-

слав; 
технички капетан I класа Петровић Драгише 

Душан; 
заставник I класа на административна служба 

Живуловић Станимира Жарко; 
заставник на административна служба Стангаш-

ровић Светомира Миливоје; 

за особени заслуги стечени' во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
како и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

артилериски потполковник Празник Августа 
Август; 

технички потполковник Живковић Михајла 
Драгослава; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

технички капетан I класа Станић Милована 
Миладин; 

технички капетан Дедић Петра Радосав; 
технички капетан Ђорђевић Милуна Живорад; 
технички капетан Саватовић Миле Марко; 
технички капетан Вујановић Михајла Никола; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

технички капетан I класа Баштић Петра Божи-
дар; . 

технички капетан I класа Кузмић Владимира 
Радиша; j* ' * 

технички капетан I .класа Недељковић Алек-
сандра Владимир; 

технички капетан I класа Зорић Николе Никола; 
технички капетан Петровић Радмила Драгос-

лав; 1 

технички капетан Ристић Милутина Предраг; : 
технички капетан Сјауш Кузмана Томислав; |j 

технички заставник Зорић Душана Мићо; 
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санитетски воен службеник VI класа Ралевић 
Стаменка Зорица; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2102 Б е л г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постигну-
вање на исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Денда Марка Михаило; 
полковник на сообраќајна служба- Матијевић 

Филипа Крсто; 
ПОЛКОВНИК на оклопни единици Новакрвић Ми-

лана Душан; 
пешадиски полковник Поповић Дмитра Драган; 
пешадиски полковник Рабреновић Саве Вито-

мир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски полковник Богдановић Милорада 
Стеван; 

пешадиски полковник Делић Новака Вукота; 
пешадиски полковник Главач Томе Томо; 
пешадиски полковник Љујић Милоша Велибор; 
полковник на. административна служба Влаш-/ 

Андриганић Станоја Братислав; 
полковник на артилерпско-ракетни ед. на ПВО 

Андријани^ Стојана Братислав; 
артилериски потполковник Букоња Будимира 

Миливоје; 
технички потполковник Димитријевић Душана 

Драгослав; 4 
интендантски потполковник Маринковић Доб-

росава Мирко; 
инженериски потполковник Миладиновић Ж и -

вомира Петар; 
пешадиски потполковник Милошевић Мића Ми-

хајло; 
пешадиски потполковник Пејчиновић Радивоја 

Станимир; 
пешадиски потполковник Петровић Добривоја 

Мијалко; 
потполковник на АБХ одбрана Полић Сретена 

Раде; 
интендантски потполковник Поповић Симе Об-

рад; 
артилериски потполковник Радман Николе Звон-

ко; 
артилериски потполковник Спасов Панде Аксен-

т и е ; 
технички потполковник Степановић Милана То-

мислав; 
пешадиски потполковник Стевановић Драге Не-

мања ; 
потполковник на сообраќајна служба Стринко-

вић Ђуре Милан; 
пешадиски потполковник Тасламан Суље Фадил; 
пешадиски потполковник Тмушић Љубана Дра-

гољуб; 
артилериски потполковник Војновић Илије Сте-

во; 
пешадиски мајор Брвар Јожета Штефан; 
интендантски мајор Црвенковић Михаила Јо-

виша; 
пешадиски мајор Фалетић Јожефа Јожеф; 
интендантски мајор Христов Петра Богољуб; 
мајор за врска Ливајић Шиме Томислав; 

пешадиски мајор Ојданић Драгослава Драго«* 
л>уб; 

мајор на сообраќајна служба Остојић Милана 
Душан; 

мајор на сообраќајна служба Смолић Стјепана 
Стјепан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиски потполковник Сретеновић Драгољу-
ба Радован; 

капетан на финансиска служба Цупара Милова-* 
на Милко; . 

капетан I класа на геодетска служба Јакић Јо-
сипа Вицко-Давор; 

капетан на оклопни единици Прекић Ивана Ју«* 
гослав; 

капетан на оклопни единици Ардељан Помпеја 
Александар; 

санитетски поручник Ђокић Славка Богдан; 
заставник на оклопни единици Милинић Мирка 

Душан; 
пешадиски заставник Петровић Никодија Паз-* 

ле; 
заставник за врска Ресман Славка Иван; 
технички заставник Шпенглер Кристијана Емил; 
пешадиски заставник Узелац Ђуре Ђорђе; 
заставник на административна служба Вучко-

вић Петра Гојко; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Булатовић Марка Вукосав; , 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, во нивното зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социј а листичка Феде-
ративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Адамовић Мила Бранко; 
пешадиски полковник Бјелица Ђорђија Обрад; 
пешадиски полковник Цолић Антона Младенко; 
полковник за врск& Фундук Милана Бранко; 
полковник за врска Грујић Јована Владо; 
полковник на геодетска служба Јовановић Петра 

Велибор; 
пешадиски полковник Медић Рада -Мирко; *' 
полковник на АБХ одбрана Рамусовић Алије 

Рамиз; 
полковник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Шсбат. Лазе Будимир; 
пешадиски полковник Влаисављевић Илије Ђу-

рађ; 
пешадиски потполковник Јевтић Стеве Крсто; 
пешадиски мајор Савић Новака Владета; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетан на фрегата Церић Хамдије Мухамед; 
технички потполковник Мишић Божидара То-

мислав; ~ 
потполковник на оклопни единици Пекић Миле 

Јанко; 
пешадиски потполковник Станишић Душана 

Драгољуб; 
санитетски потполковник Стефановић Илије 

Милојко; 
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пешадиски потполковник Стојановић Душана 
Стеван; 

пешадиски потполковник Вукоје Спасоја Милу-
тин; 

пешадиски мајор Даутовић Илије Милан; 
технички мајор Гргић Степана Мијо; 
пешадиски мајор Јовановић Станојка Радољуб; 
пешадиски мајор Максић Славомира Радослав; 
пешадиски мајор Михаиловић Бошка Бранислав; 
интендантски мајор Мишић Тихомира Живорад; 
мајор на АБХ одбрана Вишњић Душана Душан; 
пешадиски мајор Зорић Саве Душан; 
мајор за врска Живковић Ђуре Марко; 
капетан I класа на оклопни единици Бјелош 

Стевана Миле; 
интендантски капетан I класа Добросављевић 

Аврама Бранислав; 
технички капетан I класа Хамзић Хамида Ју -

суф; 
капетан I класа за врска Ивковић" Станимира 

Лазар; 
технички капетан I класа Маринц Игнаца Иг-

нац; 
капетан I класа за врска Николов Костадин 

Димитар; 
пешадиски капетан I класа Панић Нај дана 

Момчило; 
пешадиски капетан I класа Петковић Николе 

Здравко; 
пешадиски капетан I класа Попадић Драгољуба 

Милијан; 
пешадиски капетан I класа Ракић Рајка Трајко; 
пешадиски капетан I класа Вранић Јураја Ни-

кола; 
технички капетан I класа Вуловић Боже Зорка; 
пешадиски заставник I класа Керкез Николе 

Раде; 
заставник I класа „на административна служба 

Лазаревић Обрена Симо; 
интеѓдан/ски заставник I класа Миленковић 

Мирка Александар; 
технички заставник I класа Миљаковић Радула 

Марко; 1 
заставник I класа на административна служба 

Васковић Животе Србољуб; 
заставник на сообраќајна служба Спасић Јелен-

ка Ранко; 
интенданта«! постар водник I класа Митровић 

Дане Никола; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Бајић Јрвана Владимир; 
пешадиски полковник Милић Михе Мирослав; 
воен службе ник II класа на административна 

служба Гавриловић Алексе Милутин; 
воен службеник II класа на административна 

служба Ивановић Дамјана Радослав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

интендантски мајор Жујић Пане Милан; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, кака 
и за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

i СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 1 

пешадиски капетан Поповић Љубинка Радомир^ 
технички постар водник I класа К у н т и ћ Анто* 

нија Драган; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2552 Б е л г р а д 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на> исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Марковић Драгомира Јо-
ца; 

пешадиски полковник Стагличић Боже Срећко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

• 

пешадиски потполковник Јакшић Михаила Ми-
лан; 

пешадиски потполковник Лазаревић Вула Ристо; 
пешадиски потполковник Љубичић Момира Ми-

ливоје; 
ветеринарски потполковник Поповић Љубомира 

Јован; 
потполковник за врска Прислан Јосипа Јосип; 
потполковник на финансиска служба Савић Ми-

ле Мирко; 
пешадиски потполковник Станковић Саве Но-

вак; 
пешадиски потполковник Зечевић Гавре Влади-

мир; 
пешадиски потполковник Зупанц Алојза Алој-

з е ; 
_ пешадиски мајор Кривошија Милоша Славко; 

пешадиски мајор Поповић Николе'Стојан; 
пешадиски мајор Станимировић Бранислава 

Драган; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

технички мајор Живковић Радише Драгослав; 
капетан на сообраќајна служба Бајић Имшира 

Осман; 
капетан на оклопни единици Букарица Саве 

Ђуро; 
пешадиски капетан Савић Ђорђа Новица; 
пешадиски капетан Сирачевски Димитра Сло-

бодан; 
пешадиски капетан Шегрт Шпире Никола; 
ветеринарски заставник Бојовић Веселина Ми-

ладин; 
пешадиски постар водник I класа Цоневски 

Трајче Александар; 
постар водник I класа на административна служ-

ба Тепавчевић Јована Душан; 
интендантски постар водник I класа Шабић Ј у -

суфа Мухамед; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, во нивногго зацврстување и оспособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Фе«* 
деративна Република Југославија; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Бајић Јована Боро; 
пешадиски полковник Шћекић Миливоја Мили-

сав; - < 
пешадиски полковник Вујасиновић Петра Ж а р -

ко; 
интендантски потполковник Чернак Конрада 

Конрад; 
пешадиски потполковник Дивјак Душана Јо-

ван; 
артилериски потполковник Лалић Ника Бранис-

лав; 
I 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА * * 

ветеринарски потполковник Пшундер Рудолфа 
Адам; 

пешадиски мајор Костић Јована Радослав; 
пешадиски мајор Милановић Илије Иван; 
пешадиски мајор Савковић Благоја Михаило; 
пешадиски мајор Стојаноски Бошка Борис; 
инженериски капетан I класа Бачић Павла 

Ђорђе; 
пешадиски капетан I класа Дерајић Душана 

Жарко; 
пешадиски капетан I класа Гајић Богољуба 

Бранислав; 
пешадиски капетан I класа Јоцић Светозара 

Предраг; 
капетан I класа на артилериско-ракетни ед. на 

ПВО Лазовић Војислава Живојин; 
пешадиски капетан I класа Милојковић Јосифа 

Ненад; 
пешадиски капетан I класа Нарад Михајла Ми-

кајло; 
пешадиски капетан I класа Радаковић Милана 

Душан; 
пешадиски капетан I класа Шентевски Панде 

Методије; 
инженериски капетан I класа Здравковић Сто-

јана Слободан; 
технички заставник I класа Балуковић Хашима 

Сафет; 
технички заставник I класа Џајић Рада Бла-

гоје; 
инженериски заставник I класа Глушац Шаћи-

ра Фехим; 
заставник I класа на административна служба 

Ковачић Антона Антон; 
интендантски заставник Руменић Душана Звез-

дан; 
заставник на административна служба Табако-

вић Ристе Петар; 
заставник на административна служба Војино-

вић Петра Момчило; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешине™ и војнички осо-
бини што служат за пример на други 

СО МЕД АЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадиски капетан I класа Попрженовић Џафе-
ра Зијах; 

пешадиски капетан Алић Хилме Хамдија; 
интендантски капетан Бено Марка Фабијан; 
пешадиски капетан Делић Владе Милош; 
пешадиски капетан Глигорић Гаврила Живан-

ко; 
пешадиски капетан Гојковић Станимира Сло-

бодан; 

артилериски капетан Хусеинагић Мустафе Ах* 
мет; 

инженериски капетан Кривошић Јове Радован; 
санитетски капетан Мајић Милутина Миодраг; 
пешадиски капетан Марковић Велибора Миша; 
пешадиски капетан Милетић Славка Десимир; 
интендантски капетан Пипер Милана Жарко; 
пешадиски капетан Радистављевић, Борисава 

Златко; 
пешадиски капетан -Тишма Стевана Живко; 
пешадиски капетан Трајковић Јефте Боро; 
инженериски поручник Џувер Јогоша Иван; 
пешадиски поручник Кукобат Радована Душан; 
пешадиски поручник Илијевски Стојча Стоја-

дин; 
артилериски постар водник Јевтић Милована 

Раденко; 
постар водник на административна служба Пет-

ровић Владимира Боривој; 
технички водник I класа Капаш Стевана Ђу-

рица; 
пешадиски водник I класа Кожухар Златка 

Јосип; 
технички водник I класа Терзић Дамјана Ж и -

ворад; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2225 Б е л г р а д 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра* 
бота та од значење на напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

капетан на боен брод Велимировић Илије Мом-
чило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

артилериски полковник Бућан Николе Његос-
лав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

морнаричкотехнички заставник Божић Томе 
Љубомир; 

воен службеник VI класа на геодетска служба 
Костић-Фргец Стјепана Милка; 

воен службеник VIII класа на административна 
служба Алексић Милана Велимир; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Зечевић Јосифа Алексан-
дар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

морнаричнотехнички полковник Ламза Николе 
Томислав; 

технички полковник Милисављевић Момчила 
Драган; 

капетан на боен брод. Смерду Рудолфа Јанез; 
морнаричкотехнички потполковник Ђурасови& 

Цветка Радивоје; 
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морнаричнотехнички потполковник Франић Ма-
те Иван; 

мојзнаричкотехнички потполковник Франић 
Фердинанда Иво; 

артилериски потполковник Глигоријевић Ра -
. домира Драгољуб; 

капетан на фрегата Карпо j'euie Јерухам; 
технички потполковник Каталенић Ивана Иван;, 
капетан на фрегата Лужар Ивана Иван; 
пешадиски потполковник Љубичић Маријана 

Маријан; 
капетан на фрегата Максимовић Добривоја Ј у -

гослав; 
капетан на фрегата Миличић Миленка Слобо-

дан; 
технички потполковник Николић Петра Момчи-

ло; 
капетан на фрегата Секулић Јована Никола; 
технички полковник Сибила Ивана Едо; 
технички потполковник Васовић Радише То-

мислав; 
технички потполковник Вучега Ђоке Петар; 
капетан на корвета Бутуровић Љубомира Дра-

гомир; 
капетан на корвета Грубишић Вјекослава Емил; 
капетан на корвета Јанкетић Гавра Божидар; 
морнаричкотехнички мајор Јанковић Јанка MPI-

лета; 
морнаричкотехнички мајор Корбар Јосипа Ан-

дрија; 
морнаричќотехнички мајор Краљек "Јосипа А-

лександар; . 
технички мајор Живковић Боривоја Светомир; 
поручник на боен брод Милисављевић Светис-

лава Јован; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

морнаричкотехнички капетан I класа Даутовић 
Касима Енвер; 

поручник на боен брод Колачко Ивана Влади-
мир; 

морнаричкотехнички капетан I класа Станиву-
ковић Димитрија Сава; 

морнаричкотехнички капетан I класа Шубашић 
Марка Миљемко; 

поручник на фрегата Бановић Грге Иван; 
технички капетан Борић Стјепана Стјепан; 
морнаричкотехнички капетан Цетина Јосипа 

Здравко; 
лорнаричкотехнички капетан Чубела Ивана 

Фрањо; 
технички капетан Добрановић Антона Жељко; 
технички капетан Габерц Јосипа Златан; 
морнаричкотехнички капетан Јелић Новака Си-

меун; 
морнаричкотехнички капетан Поповић Крсте 

Милош; 
морнаричкотехнички капетан Рушнов Бранка 

Мићо; 
поручник на фрегата Сучић Јосипа Божидар; 

.морнаричкотехнички капетан Тодић Рајка Дра-
гомир; 

технички капетан Живановић Душана Андреја; 
морнарг^чкотехнички капетан Жугић Блаже 

Невен; 
потпоручник на финансиска служба Јерончић 

Ивана Петар; 
морнаричкотехгатчки заставник Димитриј евић 

Вељка Драган; 
морнаричкотехнички заставник Кларић Ивана 

Анте; 
морнаричкотехнички заставник Крајнчан Мар-

тина Иво; 

поморски заставник Ранђеловић Милисава Ни-
кола; 

заставник на административна служба Средоје-
вић Ратка Велимир; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Б а -
ћица Бранка Момчило; 

поморски постар водник I класа Кошанин Дра-
гомира Ненад; 

поморски постар водник I класа Краљевић Мар-
ка Анте; 

поморски постар водник I класа Лукић Милуна 
Милорад; 

постар водник I класа на АБХ одбрана Милић 
Милоша Славољуб; 

морнаричкотехнички постар водник' I класа Ра-
дивојезић Ђорђа Лазар; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Сто-
иљковић Ђорђа Ненад; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Те-
шановић Стеве Слободан; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ур-
леп Неже Леополд; 

поморски постар водник Хаџић Хамида Ахмед; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
како и за заслуги иа организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на. Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

капетан на боен брод Трошељ Антен Нико; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана . на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

• 

морнаричкотехнички полковник Караџић Мило-
вана Владан; 

пешадиски полковник Остојић Драгутина Анте; 
капетан на боен брод Секулић Секуле Миро; 
морнаричкотехнички потполковник Бошковић 

Јована Драгиша; 
потполковник на геодетска служба Чала Анте 

Анте; 
морнаричкотехнички потполковник Никовић 

Радомира Андрија 
капетан на фрегата Станковић Предрага Михај-

ло; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

морнаричкотехнички потполковник Давидовић 
Радисава Добривоје; 

капетан на фрегата Пршендић Љубомира Дра-
гољуб; 

технички потполковник Радановић Димитрија 
Божидар; 

морна£ичкотехнички потполковник Сорић Шиме 
Данко; 

капетан на корвета Косановић Милутина Илија; 
морнаричкотехнички мајор Мацут Милоша Ми-

одраг; 
морнаричкотехнички мајор Николић Милутина 

'Стојан; 
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технички мајор Видовић Фране Јосип; 
технички мајор Зајцев Павла Борис; 
морнаричкотехнички капетан I класа Јањић 

Илије Вељко; 
поручник на боен брод Ковинић- Недељка Но-

вак; 
морнаричкотехнички капетан I класа Мамић 

Ивана Анте; 
поручник на боен^ брод Матуловић Казимира 

Владимир; 
поручник на боен брод Рајковић Милана 'Томи-

слав; 
морнаричкотехнички капетан I класа Слуњски 

Мартина Иван; 
морнаричкотехнички капетан ' Буразин Ивана 

Мбрко; 
поручник на. фрегата Петковић Миливоја Не-

Јнад; 
морнаричкотехнички заставник I класа Глумац 

Манојла Данило; 
заставник I класа на административна служба 

Скендер Маре Звонко; 
заставник I класа на административна служба 

<top*ih Јакова Петар; 
поморски заставник I класа Веселиновић Че-

домира Станимир; 
заставник на административна служба Јовано-

вић Милорада Никола; 
заставник на административна служба Леше-

вић Томе Александар; 
заставник на административна служба Макси-

мовић Милована Милорад; 
поморски застапник Милановић Ђуре Миливој; 
поморски заставник Николић Бранка Трајко; 
поморски заставник Зубчић Анте Ратко; 
— за примерна работа на развивањето на поле-

тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажувале старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

поморски ластар водник I класа Милић Душана 
Деливој; 

морнаричкотехнички постар водник I класа Ву-
јачић Илије Драгољуб; 

морнаричкотехнички постар водник Курсан Ма-
те Анте; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1089-18 Б е л г р а д 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

технички полковник Кркељаш Мила Божо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

технички капетан I класа Тадин Антона Жељко; 
технички капетан I класа Заов Глигора Ристо; 
технички заставник Ђокић Десимира Ђорђе; 
воен службеник VIII класа ка административна 

служба Чобанов Јерка Пашко; 
воен службеник VI класа на административна 

служба Кршек Ивана Иван; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услов*! за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Латковић Петра Ђуро; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

технички потполковник Брундић Антуна Вилим; 
технички потполковник Чолић Радивоја Живан; 
технички потполковник Гајић Јована Мирко; 
технички потполковник Гарчевић Милије Мар-

ко; 
технички потполковник Иванц Франца Змаго; 
технички потполковник Јовановић Милана Во-

јислав; 
технички потколковник Јовановић Љубомира 

Зоран; 
технички потполковник Капе^ановић Уроша 

Коста; 
технички потполковник Китанић Николе Вла-

димир; 
пешадиски потполквоник Коломбо Петра Карло; 
технички потполковник Петровић Светислава 

Миодраг; 
технички потполковник Петровић Момира Радо-

јица; 
технички полковник Хинић СветозаравЈЦилутин; 
технички потполковник Славковић Миливоја 

Богољуб; , 
потполковник на административна служба Сту-

пар Милана Јован; 
технички потполковник Вучковић Петра Душан; 
технички-мајор Ходак Ивана Мато; 
технички мајор Јовичић Петра Борислав; 
технички мајор Милутиновић Животе Душан; 
технички капетан I класа Цар Милана Богдан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

технички мајор Ратковић Илије Илија; 
капетан I класа за врска Доневски Круме Ге-

орги; 
технички капетан I класа Ђокић Саве Јован; 
т е х н и ч ^ капетан I класа Петровић Богољуба 

Селимир; - . • 
капетан I класа на сообраќајна служба Стевано-

вић Живојина Радивоје; 
технички капетан Десковски Мите Стојче; 
технички капетан Фекетија Стјепана Иван; 
технички капетан Грујовић Миљка Крста; 
технички капетан Николовски Петра Вангел; 
технички капетан Петровић Душана Лазар; 

. технички капетан -Петровић Жарка Милун; 
технички капетан Вујичић Ратка Владимир; 
технички поручник Шакотић Милана Радован; 
технички заставник Бркљач Јове Никола; 
заставник на административна служба Илић 

Милорада Живојин; 
технички заставник Коњевић Миле Ђуређ; 
заставник на административна служба Лазић 

Стеве Мићо; 
заставник на административна служба Стошић 

Душана Миодраг; 
технички постар водник I класа Филипац Ива-

на Стево; * * 
технички постар водник I класа Милинчић Ми-

је Рајко; 
пешадиски постар водник I класа Стојић Бран-

ка Богдан; 
постар водник I класа на адмзтнистративна слу-

жба Живковић Цвјетка Јован; 
технички постар влодник Ђорђевић Ранка Ви-

дојко; 
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технички постар водник Станковић Владимира 
Раде; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи 
и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Бијелић Петра Павле; 

— за особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување ца нашата земја како 
и за заслуги на организирањето и зацврстувањето 
на вооружените сили на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

технички мајор Божић Рајка Светислав; 
воен службеник III класа на административна 

Служба Бабо Мећаша Јанош; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководеното со единиците на вооружените сили на 
Фоци ја листичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Цинер Максе Паја ; 
технички полковник Ђукић Насте Радоје; 
мориаричкотехнички полковник Коларић-Бла-

жић Даворина Драгутин; 
технички полковник Лоборец Валка Желимир; 
технички полковник Петровић Јована Илија; 
технички полковник Вавић Илије Славко; 
технички полковник Законовић Душана Петар; 
технички полковник Жорж Станка Станислав; 
технички ПОТПОЛКОВНИК Јуршић Јосипа Бори-

слав; 
ПОТПОЛКОВНИК на правна служба Комазец Лаза-

ра Никола; 
технички потполковник Микић Вукосава Вели-

мир; 
артилериски потполковник Мирков Радослава 

Светозар; 
пешадиски потполковник Паић Илије Ђорђе; 
технички потполковник Платиша Миливоја 

Богдан; 
технички потполковник Радовановић Владимира 

Миодраг; 
технички потполковник Вујовић Луке Милисав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

технички потполковник Бачун Албина Албин; 
технички потполковник Богатић Радивоја Ђор-

ђе; 
технички потполковник Дупло Петра Анте; 
потполковник за Брејка Милаковић Гавре Љу-

биша ; 
технички потполковник Мокорић Шанте Јосип; 
технички потполковник Пантић Лепомира Љу-

бомир; 
технички потполковник Пејчић Миодрага Вла-

димир; 

инжен^риски потполковник Попржен Драгосла-
ва Млађен; 

технички потполковник Шкрбић Николе Мла-
ден; 

технички потполковник Зорић Гојка Никола; 
технички мајор Бадњар Тихомира Драгош; 
мајор на сообраќајна служба Цветановић Вла-

димира Лазар; 
технички мајор Цветковић Благоја Милоје; 
мајор на административна служба . Делић Ми-

лоша Петар; 
мајор на сообраќајна служба Кљајић Остоје Ра -

де; 
технички мајор Крбавац Луке Мирко; 
технички мајор Пећник Драгутина Алојзије; 
технички мајор Росандић Радована Мартин; 
технички мајор Стојменов*^ Коста дина Богосав; 
интендантски капетан I класа Алексић Љубо-

мира Духомир; 
технички капетан I класа Давидовић Божидара 

Александар; 
технички капетан I класа Драушник Ђуре 

Фердо; 
технички капетан I класа Хинић Илије Милан; 

-технички капетан I класа Крамарић Јанка Мато; 
технички капетан I класа Маврин Стјепана 

Иван; 
технички капетан I класа Миленковић Милу-

тина Драгољуб; 
технички капетан I класа Ристић Радована Ра -

томир; 
технички капетан I класа Станић Милана Дра-

гољуб; 
технички капетан I класа Тодоровић Младена 

Петар; 
технички поручник Павловић Јеременије Милан; 
технички заставник I класа Новаковић Павла 

Радомир; 
заставник I класа на административна служба 

Остојић Степана Раденко; 
технички заставник I класа Вуликић Борише 

Бујица; 
технички заставник Бера Душана Гојко; 
технички заставник Болковић Романа, Романо; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

пешадиски капетан Цревар Симе Марко; " 
капетан на сообраќајна служба Дендић Мило-

рада Благоје; 
пешадиски капетан Михајловић Јакше Сло-

бодан; 
пешадиски капетан Ничић Митра Благоја; 
пешадиски капетан Омић Мустафе Смаил; 
технички капетан Поповић Обрена Новак; 
капетан на сообраќајна служба Зорић Ђуре Ни-

кола; 
поручник на сообраќајна служба Мијатовић' 

Петра Славко; 
технички постар водник I класа Ајдиновић Ху-

сеина Нурудин; / 

О д В о е н а т а п о ш т а 4509 Б е л г р а д 

— за особени заслуга во изградбата и јакнење-
то на вооружените сили и за особени успеси во ра-
ководењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и оспособување за од-
брана на независноста на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ^ — 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

артилериски полковник Силић Николе Никола; 
артилериски потполковник Раденковић Добро-

'сава Предраг; 
артилериски потполковник Радетић Дује Драго; 
артилериски потполковник Видовић Спасоја 

Гвозден; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

артилериски потполковник Ракић Григорија Јо-
ван; 

артилериски мајор Беговић Васе Милан; . 
артилериски мајор Радуловић Лазе Саво; 
артилериски мајор Рисимић Милована Љуби-

воје; 
артилериски капетан I класа Батур Иве Грго; 
артилериски капетан I класа Храшовец Јоже-

фа Алојз; 
артилериски капетан I класа Стефановић Ра-

денка Тиосав; 4 

артилериски капетан Кудра Николе Светозар; 
артилериски заставник I класа Брајовић Јоке 

Никола; 
заставник I класа на административна служба 

Миличић Боже Милисав; 
— за примерни заслуги и умешност во работата 

на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со- кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси4 во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

артилериски потполковник Вреќо Анте Франо; 
артилериски потполковник Матић Николе Стан-

ко; 
артилериски потполковник Розман Јожефа 

Јанез; 
артилериски мајор Јоловић Милутина Гојко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

артилериски капетан I класа Бранковић Душана 
Илија; 

технички капетан Чековић Момчила Јован; 
артилериски капетан Средојевић Драгољуба 

Драган; 
артилериски заставник Перић Анђелка Дра-

гутин; 
артилериски заставник Сјеклоћа Илије Гојко; 
артилериски постар водник I класа Јосивљевић 

Јевђенија Мирослав; 
артилериски постар водник I класа Вицановић 

Стеве Гојко; 

воздухопловнотехнички постар водник Павић 
Владимира Ратимир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

артилериски заставник I класа Хогач Ивана 
Рудолф; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 4 

артилериски капетан Јовановић Петра Мио-
драг; 

артилериски капетан Лончар Бранка Милан; 
артилериски капетан Сабо Стјепана Стјепан; 
капетан за врска Вујковић Саве Драгутин; 
артилериски поручник Нецин Владе Љубиша; 
артилериски поручник Пељто Сулејмана Ну-

рија; 
артилериски поручник Шаћировић Ибре Мен-, 

сур; 
артилериски водник I класа Костић Михајла 

Милорад; 
артилериски водник Топаловић Десимира Сло-

бодан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5720 Б е л г р а д ' 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковник на оклопни единици Прстојевић 
Мирка Боро; 

технички полковник Слобођанац Мартина 
Златко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковник на оклопни единици Беговић Ђу-
ре Стеван; 

потполковник на оклопни единици Бурић Мије 
Анте; 

потполковник на оклопни единици Љубић Ми-
лана Остоја; 

потполковник на оклопни единици Спасојевић 
Светозара Јаков; 

мајор на оклопни единици Крстић Дритона 
Звонимир; * 

капетан I класа на оклопни единици Бошњак 
Вјекослава Звонимир; 

технички капетан Г класа Ћосић Душана Дра-
гутин; 

капетан I класа на оклопни единици Микан Све-
томира Драгутин; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан на оклопни единици Митревски Ристе 
Спиро; 

капетан За врска Тучић Недељка Стево; 
заставник на административна служба Стано-

јевић Милоша Новак; 
технички постар водник Поповић Илије Душан; 
постар водник на оклопни единици Радојчић 

Петра Ратомир; 
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постар водник на сообраќајна служба Стојако-
вић Душана Слободан; 

технички постар водник Шујдовић Милорада 
Миленко; 

постар водник на оклопни единици Тихонов 
Александра Војислав; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија,, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбра-
на на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

потполковник на оклопни единици Игњатовић 
Милуна Слободан; 

потполковник на оклопни единици Узелац Ми-
лана Ђуро; 

мајор на финансиска служба Делић Ђуре Бог-
дан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајор на оклопни единици Марчетић Димитрија 
Драган; 

мајор на оклопни единици Маринковић Драгу-
тина Живан; 

мајор на оклопни единици Перов Христева Ки-
рил; 

капетан I класа на оклопни единици Хасотић 
Хашима Месуд; * 

капетан I класа на сообраќајна служба Перић 
Рајка Бранислав; 

капетан I класа на оклопни единици Спасоје-
вић Петра Петар; 

заставник I класа на оклопни единици Компа-
ра Антона Иван; 

заставник на административна служба Крешо 
Адема Омер; ! 

санитетски заставник I класа Васић Милорада 
Живорад; 

заставник на административна служба Бајић 
Мирка Милорад; 

заставник на оклопни единици Ђалић Брани-
слава Стеван; 

технички заставник Чалушић Боже Фрањо; 
заставник на оклопни единици Глушица Мило-

вана Маринко; 
заставник на оклопни единици *Микић Милоја 

Милојко; 
заставник на оклопни единици Николић Ра-

денка Бранко; 
технички заставник Секулић Јове Раде; j 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник на оклопни единици Баџин Мате 
Крсте; 

полковник на оклопни единици Борас Мате 
Јерко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

заставник на сообраќајна служба Роквић Дмит-
ра Борко; 

— за примерна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример ца други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан на оклопни единици Гужвић Богдана 
Славко; 

технички капетан Јекић Јанка Милан; 
санитетски капетан Микић Љубодрага Милован; 
технички капетан Пољак Андрије Јанко; 
капетан на оклопни единици Радомир Благоја 

Велизар; 
технички постар водник Цветковић Цветана 

Драган; 
постар водник на административна служба Лов-

рић Ратка Сретко; 
водник I класа на оклопни единици Арбутина 

Стојана Душан; 
водник I класа на оклопни единици Булован 

Јове Славко; 
водник I класа на оклопни единици Царић Јове 

Милан; 
водник I класа на оклопни единици Сакић Јове 

Маринко; У 
водник I класа на оклопни единици Жидов Мате 

Иван; 

Бр. 146 
22 декември 1977 година 

^ Белград 
Претседател 

на Републикава, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д В о е н а т а п о ш т а 8634-1 Б е л г р а д 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

технички полковник Дероња Алије Абаз; 
пешадиски полковник Љиљак Пантелије Ђура; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

технички капетан I класа Бајрамовић Хајдара 
Сабир; 

заставник на административна служба Дамјанић 
Светозара Остоја; 

— за примерни заслуги и умешнот во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со ком 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нува ње на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 
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СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Кержић Ивана Казимир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

технички потпОлковик Коларић Антона Вра-
т а т а в-Лу довик; 

потполковник на финансиска служба Кошутић 
Јована Димитрије; 

технички потполковник Перуновић Драгољуба 
Радомир; 

потполковник на финансиска служба Тошовић 
ЖИРОЈина В л а д е т а 

потполковник на финансиска служба Златано-
вић Драгољуба Војислав 

мој ор за врска Бурсаћ Јове Душан; 
технички мајор Гајић Гаје Милош; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковик на финансиска служба Шимић 
Амбре Анте; 

технички мајор Цибрев Панче Георгија; 
технички мајор Димитријевић Василија Јован; 
технички мајор Мутић Аврама Родољуб; 
технички капетан I класа Јанковић Милорада -

Никола; 
технички -капетан I класа Колаковић Драгише 

Илија; 
технички капетан I класа Микан Мирка Васо; 
технички капетан I класа Обрадовић Мирка 

Радивоје; 
технички капетан I класа Шапоњић Милорада 

Бранко; 
технички капетан I класа Шиповац Раде Влатко; 
технички капетан I класа Шулић Митра Об-

рад; 
технички капетан I класа Таборин Димитрија 

Боривоје; 
технички капетан Бохуш Јована Томислав; 
технички капетан Чупић Војислава Владимир; 
технички капетан Ђорђевић Миладина Мирос-

лав; 
технички капетан Јосиповић Милоша Боро; 
технички капетан Миличевић Душана Јевто; 
технички капетан Врховац Љубе Свето; 
воен службеник VIII класа на адм. служба 

Момчиловић Драгољуба Ружица. 

— За особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси во 
раководењето со единиците на вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковник на финансиска служба Галебовић 
Јована Петар; 

полковник на финансиска служба Лазовић Ђуре 
Мирослав;. 

полковник на финансиска служба Томашевић 
Стевана Петар; 

пешадиски потполковник Игић Милоша Ро-
дољуб; 

пешадиски потполковник Костевац Антона Ан-
тон; 

артилериски потполковник Срдић Вучена Јово; 
технички потполковник Стојковић Бранислава 

Живко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

технички потполкозик Хашимбеговић Мехмеда 
Му рис; 

технички потполковник Пирић Велимира Љу-
бомир; 

технички потполковник Жегарац Данила Душан; 
технички мајор Борковић Стојше Стеван; 
технички мајор Бунчић Павла! Душан; 
технички мајор Христовски Стеван Методија; 
технички, мајор Исаковић Милоша Добривоје; 
технички мајор Ра кановић Сулејмана Неџад; 
технички мајор Станистављевић Јелисије Во-

јислав; 
технички мајор Шаренац Јована Лазар; 
технички капетан I класа Ивезић Божидара 

Чедомир; 
технички капетан I класа Марјановић Љубомира 

Властимир; 
технички капетан I класа Милојевић Тодора 

Добривоје; 

О д В о е н а т а п о ш т а 4578 Б е л г р а д 

— за примерни заслуга и умешност во работата 
на развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови за постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

полковник за врска Агбаба Томе Јово; 
полковник за врска Босанац Раде Мирко; 
полковник за врска Ћуић Илије Славко; 
технички полковник Перовић Ба је Радован; 
пешадиски потполковник Светличић Јосипа Јо-

сип; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник за врска Калуђеровић Ђорђа Све-
тозар; 

полковник за врска Ђуровић Јована Владимир; 
полковник за врска Илић Косте Миле; 
полковник за врска Крезовић Алексе Велимир; 
потполковник за врска Бајц Алојза Виктор; 
технички потполковник Божиновић Радомира 

Топлица; 
потполковник за врска Додиг Анте Анђелко; 
потполковник на финансиска служба Мацура 

Милоша Боре; 
потполковник за врска Марчета Јосипа Рудолф; 
потполковник за врска Марчетић Стеве Симо; 
потполковник за врска Слеменшек Франца Сла-

вољуб; 
потполковник за врска Шестар Јосипа Јосип; 
потполковник за врска Штинц Јосипа Јосип; 
потполковник за врска Вигњевић Раде Мило-

рад; 
потполковник за врска Жерајић Мирка Ристо; 
мајор за врска Радић Николе Вицо; 
мајор за врска Зубац Тодора Панто; 
капетан I класа за врска Никић Радоја Милан; 
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СО ОРДЕН "ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

технички мајор Марић Крсте Видак; 
санитетски капетан I класа Ђорђевић Мирољу-

ба Ратко; 
капетан I класа за врска Миличевић Миодрага 

Драгутин; 
технички капетан I класа Мишић Богдана Мар-

јан; 
капетан I класа за врска Савић Славка Чеда; 
капетан I класа за врска Веселиновић Велимира 

Томислав; 
капетан за врска Јурић Фране Борис; 
технички капетан Опачић Андрије Јово; 
капетан за врска Жакула Младена Душан; 
технички поручник Милићић Пере Јово; 
потпоручник заирска Зековић Косте Обрен; 
заставник за врска Јеремић Велимира Милан; 
заставник за врска Јотевски Ристе Благоје; 
заставник за вреска Мијалковић Живојина То-

мислав-
заставник за врска Спасовски Крсте Благоје; 
заставник за врска Станковић Алексе Војислав; 
постар водник I класа за врска Богдановић 

Сократа Боро; 
технички постар водник I класа Божовић Војина 

Драгојло; 
" технички постар водник I класа Драмлић Ма-

нојла Младомир; 
технички постар водник I класа Херић Расима 

Бесим; 
постар водник I класа за врска Коматовић Крс-

мана Милашин; 
технички постар водник I класа Нешковић Ми-

лорада Драгиша; 
постар водник I класа за врска Ралић Добро-

сава Божимир; 
технички постар водник I класа Василић Ду-

шана Мирко; 
постар водник за врска Јањић Бранка Зоран; 
постар водник за врска Симј ановски Спире 

Лазо; 
постар водник за врска Стаменовић Љубисава 

Илија; 
технички водник I класа Вулетић Животе Дра-

ган; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја, 
како и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковник за врска Пупић Јована Небојша; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

технички мајор Савићевић Саве Момчило; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковник /За врска Радовић Илије Миломир; 
потполковник за врска*-Јовић Никодије Владо; 
технички потполковник Поповић Душана Ж и -

вомир; 

потполковник за врска Трифуновић Драгојла 
Јован; 

— за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
во нивното зацврстување и оспособување за'одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАВА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

технички полковник Дворник Ду је Бранко; 
полковник за врска Рушинић Петра Иван; 
технички потполковник Јовановић Миливоја 

Драгомир; 
потполковник за врска Грујић Славка Стеван; 
потполковник за врска Мићуновић Петка Љубо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-* 
РЕНА ЅВЕЗДА ^ 

потполковник за врска Бошковић Вујадина Бу* 
димир; 

потполковник за врска Минић Радислава Ми-
каило; 

потполковник за врска Павловић Маринка Ђо-
ко; 

технички мајор Бабић Живана Радивоје; 
технички мајор Цветковић Младена Саво; 
мајор на административна служба Лучић Петра 

Радосав; 
технички мајор Радуловић Михајла Мирко; 
технички мајор Зељковић Ристе Никола; 
технички мајор Зубер Ђуре Чедомир; 
капетан I класа за врска Блажић Радисава Бо-

жидар; ̂  
капетан X класа за врска Цар Ивана Невенко; 
технички капетан I класа Георгиевски Васко 

Горѓе 
технички капетан I класа Гргуриновић Стје-

пана Вид; 
капетан I класа за врска Максимовић Илијо 

Томислав; 
санитетски капетан I класа Продановић Б р а -

нислава Миодраг; 
капетан I класа за врска Радошевић Радомира 

Ратко; 
технички капетан I класа Рајковић Вукадина: 

Милорад; 
технички капетан I класа Стефановић Јанка 

Мирољуб; 
интендантски капетан I класа Тодоровић Јез-, 

дамира Мирољуб; 
капетан I класа за врска Трајковић Донче Љ у -

бомир; ј 
капетан за врска Пешељ Павела Павел\ ' 
интендантски капетан Видаковић Николе Сло-

бодан; 
заставник I класа за врска Б о ж и ћ ' Драгише 

Миодраг; 
интендантски заставник I класа Црнадак Стеве 

Крсто; 
технички заставник I класа Ђокић Тиосав^ 

Радомир; 
заставник I класа за врска Маринковић Милу-

тина Ненад; 
заставник I класа на административна служба 

Русмир Стојана Игњатије;* 
заставник за врска Бадркић Јована Петар; 
заставник за врска Искреновић Тихомира Слав* 

ко; 
технички заставник Кецић Радована Тихомир! 
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г заставник за врска Шпадина Мате Мартин; 
постар водник I класа за врска Гвозденац Луке 

Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЌЦ 

воен службеник V класа на административна 
служба Полак Јожефа Даринка; 

— за залагање и постигнати упесл во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

технички постар водник I класа Бортулић Ни-
коле Рајко; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување старешински и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

технички постар водник I класа Темов Богдана 
Стеван; 

постар водник за врска Јуришић Боже Петар; 
постар водник за врска Ниневски Косте Томо; 
технички постар водник Здравковић Николе 

Слободан; 
водник I класа за врска Фулир Ј^удевита Бран-

ко; 
технички водник I класа Хоџић Хасана Назив; 
водник I класа за врска Ђурђевић Борисава Ра-

доје; 
водник I класа "За врска Кнежевић Ратка Дра-

гољуб; 
технички водник I класа Новак Станислава 

Вацлав; ^ 
водник I класа за врска Стојановић Мијомира 

Милован; 
водник I класа за врска Живковић Велибора 

Милован; 
— за особено истакнување во познавањето и 

вршењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 

водник I класа за врска Маринчић Јосипа Мир-
ко; 

водник I класа за врска Митровић Милутина 
Милован; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1089-11 Б е л г р а д 

за примерни заслуги и умешност во работата на 
развивањето на постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои раково-
дат, како и за создавање услови за постигнување на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

санитетски полковник Пал мар Мирослава Иван; 
санитетски полковник Радојчић Милана Божи- . 

дар; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски полковник Антонијевић Душана Јо-
ван; 

санитетски полковник Черамилац Милорада А-
лександар; 

санитески полковник Елаковић М&те Михајло; 
санитетски полковник Грчић Светозара Јаша; 
санитески полковник Лазић Симе Василије; 
санитетски полковник Николић Милоја Бори-

воје; 
санитетски полковник Радојчић Велимира Мом-

чило; 
санитетски полковник Влатковић-Љубишић Љу-

бомира Вида; 
санитетски полковник Вујошевић Петра Крсто; 
санитески потполковник Аранђеловић Ставре 

Стојан; 
санитетски потполковник Бјелић Милисава Јо-

ван; 
санитетски потполковник Брајовић Новака Да-

нило; 
, санитетски потполковник Дангубић Николе Ву-

кашин; 
санитетски потполковник Матијашевић Ђорђа 

Милован; 
потполковник на правна служба Милорадовић 

Војислава Радомир; 
санитетски потполковник Митровић Владимира 

Томислав; 
потполковник на финансиска служба Петровић 

Уроша Гајо; 
санитетски потполковник Петровић Петра Сте-

ван; 
санитетски потполковник Радић Ивана Радос-

лав; 
санитетски потполковник Регељац Ђорђа Дра-

гослава; 
санитетски потполковник Стојановић Апостола 

Миодраг; 
санитетски потполковник Токовић Спасоја Бра-

нислав; 
санитетски потполковник Видојевић Видојка 

Градимир; 
санитетски потполковник Жугић Владимира 

Ратко; 
мајор на финансиска служба Андрић Драгољуба 

Станко; 
санитетски мајор Бабић Светозара Стеван; 
интендантски мајор Бузуровић Мише' Драгос-

лав; 
санитетски мајор Ђорђевић Петра Новица; 
пешадиски капетан I класа Стојилковић Стоја-

дина Новица; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетски капетан I класа Димић Немање Дра-
гољуб; 

санитетски капетан I класа Михаиловић Зорана 
Милан; 

санитетски капетан I класа Пачоски Стојан Дра-
ган; 

санитетски капетан I класа Свичевић Милуна 
Радослав; 

санитетски капетан I класа л Шчекић Радована 
Драгић 

интендантски заставник I класа Миличевић Ж и -
војина Будимир; 

санитетски заставник I класа Милојевић Славка 
Мирослав; 

санитетски заставник Миленовић Радована Ми-
лован; 

санитетски заставник Поповић Војислава Мом-
чило; 

постар водник I класа на, административна слу-
жба Џодић Владимира Александар; 

санитетски постар водник I класа Тушев Спасо 
Живко; 
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санитетски постар водник Бошњаковић Пере 
Перо; 

санитетски воен службеник II класа Смиљанић 
Тихомира Соња; 

санитетски воен службеник III класа Цибин Ла-
зара Десанка; 

санитетски воен службеник III класа Гајић Или-
јева Добрила; 

санитетски воен службеник III класа Јелић Доб-
росава Јелица; 

санитетски воен службеник III класа Јеремић 
Мате Катица; 

санитетски воен слулѕбеник III класа Китаноска 
Богдан Марија; 

санитетски воен службеник III класа Кривока-ч 
пић Андрије Невенка; 

санитетски воен службеник III класа Мујичић 
Петра Душанка; 

санитетски воен службеник III класа Томић 
Светислава Верослава; 

санитетски воен службеник IV класа Бугарчић 
Фрање Влатка; 

санитетски воен службеник IV класа Цветић 
Петра Зденка; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Дикић Богољуба Славко; 

санитетски воен службеник IV класа Ивановић 
Радована Живка; 

санитетски воен службеник IV класа Јањакин 
Милорада Миланка; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Перовић Радисава Радуле; 

санитетски воен службеник IV класа Срећковић 
Витомира Јевросима; 

санитетски воен службеник IV класа Вулетић 
Ђоке Јулија; 

санитетски воен службеник V, класа Радић Ос-
тоје Даница; 

— за особени заслуги во саздавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

санитетски полковник Ковачевић Велизара Ми-
одраг; 

санитетски потполковник Јовановић Васе Ни-
кола; 

— за особени заслуги во изградбата и јакне-
њето на вооружените сили и за особени успеси 
во раководењето со * вооружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

санитетски полковник Ќекез Ивана Тонко; 
санитетски полковник Крагуљац Стевана Вла-

димир; 
санитетски полковник Мештеровић Владимира 

Вера; 
^санитетски полковник Михајловић Стојана Дра-

гољуб; ^ 
санитетски потполковник Зец Николе Душан; 
санитетски мајор Шпегар Павла Богдан; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА * 

санитетски потполковник Ћирић Трифуна Мио-
драг; 

санитетски потполковник Ћ у к Михајла Томис-
лав; 

санитетски потполковник Гвоздић Мила Миле; 
санитетски потполковник Јовановић Драгољуба 

Бранимир; 
санитетски потполковник Костић Милорада 

Александар; 
санитетски потполковник Крстић Николе Че-

домир; 
санитетски потполковник Лишанин Милоја Љу-

бомир; 
санитетски потполковник Мареновић Милосава 

Томислав; 
санитетски потполковник Мијатовић Војислава 

Миодраг; 
санитетски потполковник Миливојевић Миливо-

ја Љубодраг; 
санитетски потполковник Новичић Благоја Во-

јислав; 
санитетски потполковник Пејић Вукашина Ра-

де; 
санитетски потполковник Поповић Миодрага Ми-

лан; 
санитетски потполковник Поповић Рајка Ра-

диша; 
санитетски потполковник Спасојевић Живојина 

Предраг; 
санитетски потполковник Станковић Радивоја 

Миломир; 
санитетски потполковник Ступар Лазе Драган; 
санитетски потполковник Шћекич Данила Мом-

чило; 
санитетски потполковник Шкарић-Сеизова Ду-

шана Косовка; 
санитетски потполковник Шошић Властимира 

Момчило; -
санитетски мајор Боцокић Драгутина Бранис-

лав; 
санитетски мајор Ивановић Лазара Александар; 
санитетски мајор К^радаглићт Мијата Ђорђије; 
санитетски мајор кнежевић Марка Илија; 
санитетски мајор Којић Јеротија Драгиша; 

санитетски мајор Крстић Бранка Љубиша; 
санитетски мајор Маринковић Милана В ла дита; 
санитетски мајор Нанушевић Тодора Наум; 
санитетски мајор Петровић Ђорђа Богомир; 
санитетски мајор Петровић Војислава Раде; 
санитетски мајор Прцовић Душана Мијат; 
ветеринарски мајор Путник Александра Мила-

дин; 
санитетски мајор Тај ф л Фрање Драгутин; 

. санитетски ма јор. Тодоровић Радивоју Петар; 
санитетски мајор Томапгивић Стевана Радос-

лав; t 
санитетски мајор Травица Ђурађа Милета; 
санитетски капетан I класа Бодрожић Петра1 

Стеван; 
санитетски капетан I класа Бољевић Петка 

Славко; 
санитетски капетан I класа Карауловић Борим 

сава Драгиша; > 
санитетски капетан I класа Опалић Дане Ни-, 

кола; 
санитетски капетан I класа Марковић Војислава 

Томислав;* 
санитетски капетан I класа Миловановић Дес-

пота Милисав; 
санитетски капетан I класа Ралић Спасоја Ран-

ко; 
санитетски капетан I класа Станић Тодора Р а -

дован; 
пешадиски заставник I класа Лакић Велизара 

Момчило; 
интендантски заставник I класа Жугић Вула 

Петко; . -
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ветеринарски заставник -Ћирић Панте Драгос-
лав; 

санитетски воен службеник И класа Брујић 
Милорада Душанка; 

санитетски воен службеник II класа Радуновић 
Перише Милена; 

санитетски воен службеник II класа Вуков Бла-
гоја Надежда; 

санитетски воен службеник III класа Дракулић 
Илије Нада; 

санитетски воен службеник III класа Грибајпе-
вић Војислава Стана; * -

санитетски воен службеник III класа Хаџиегрић 
Петра Даница; 

санитетски воен службеник III класа Кецојевић 
Милана Митра; 

санитетски воен службеник III класа Михић 
Фран>е Розика; 

санитетски воен службеник III класа Нануше-
вић Радоја Олга; 

санитетски воен службеник III класа Пешић 
Луке Ана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
санитетски полковник Радић Војислава Алек-

сандар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
санитетски мајор Горановић Милутина Ђорђе; 
санитетски мајор Лазаревић Драгомира Тихо-

мир; 
санитетски заставник I класа Јеленић Антуна 

Милан; 
интендантски заставник Тијанић Радована Ра-

дојко; 
санитетски воен службеник II I . класа Арсено-

вић Милана Миланка; 
воен службеник VII класа на административна 

служба Ољача Миливоја Вера; 

О д р а з н и е д и н и ц и и у с т а н о в и 
— за особени заслуги во изградба и јакнењето 

на вооружените сили и за особени успеси во рако-
водењето со единиците на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, во нивното зацврстување и осопособување за 
одбрана на независноста на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југос лави ја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАБ-
РОВ ВЕНЕЦ 

артилериски полковник Вучиновић Цветка 
Триф'о; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски потковник Бачић Бранка Кара; 
пешадиски полковник Бибановић Мехмеда Хам-

дија; 
полковник за врска Ђалић Миле Божо; 
интендантски полковник Чучак Дане Богдан; 
инженериски полковник Ћо јо Крсте Милош; 
инженериски полковник Ћукић Томе Словомир; 
полковник Ина правна служба Држић Ивана 

Бранко; 
полковник на финансиска служба Дуванчић 

Петра Милан; 
воздухопловнотехнички полковник Горичан 

Фрање Душан; 
артилериски полковник Грего Луке Иван; 
полоковник на авијација Хаџибеговић Шукри је 

Абдурахман; 

полковник на финансиска служба Јовановић 
Томе Миодраг; 

полковник на правна служба Кондић Милоша 
Владимир; 

технички полковник Ковачевић Ђуре Вељко; 
технички полковник Крка Јозе Мартин; 
пешадиски полковник Крстић Момира Драгиша; 
пешадиски полковник Кузмановић Ђоке Стево; 
пешадиски полковник Лазић Богића Милош; 
интенданта^! полковник Ленов Ставра Васил; 
пешадиски полковник Маравић Ђурађа Симо; 
санитетски полковник Мар гета Томе Јеро лим; 
пешадиски полковник Мазињанин Светозара Бо-

рислав; 
технички полковник Мијовић Неше Данило; 
полковник на финансиска служба Ми латино-

вић Миљка Сретен; 
полковник на правна служба Миловановић Дра-

гомира Милољуб; 
пешадиски полковник Миндеравић Милића Ми-

лорад; 
полковник на финансиска служба Новаковић 

Ђуре Владимир; 
пешадиски полковник Панић Ивана Радован; 
пешадиски полковник Пановски Богомил Ни-

кола ; 
ПОЛКОВНИК на финансиска служба Пантелић Ми-

лорада Златомир; 
полковник на административна служба Паша-

лић Марка Томислав; 
пешадиски полковник Пејчиновић Петка Боро; 
полковник за врска .Петрикић Аранђела Ђорђе; 
воздухопловнотехнички полковник Петровић 

Ристе Славко; 
полковник на артилериско-ракетни единици на 

ПВО Плишић Фрање Никола; 
полковник на сообраќајна служба Погуберов 

Јован Илија; 
ПОЛКОВНИК на АБХ одбрана Поповић Димитрије 

Светозар; 
ПОЛКОВНИК на правна служба Раца Милоша Пе-

ро; 
инженериски полковник Радак Павла Славко; 
полковник на финансиска служба Рајчевић-Ми-

лоша Радован; ^ 
пешадиски полковник Реџепагић Мехмеда Ше-

риф; 
технички полковник Ристић Јована Војо; 
инженериски полковник Станимиров Драгољуб 

Живојин; 
артилериски полковник Стојовић Јагоша Бо-

жидар; 
интендантски полковник . Твртковић Хилме 

Смајо; 
полковник на градежна служба Урбанчић Јо-

сипа Свјатополк; 
полковник на финансиска служба Видовић 

Александра Радисав; 
пешадиски полковник Збачник Ивана Алојз; 
полковник на авијација Жановић Андрије Бла-" 

дислав; 
потполковник на финансиска служба Бијелић 

Симе Остоја; 
технички потполковник Блажичевић Ивице 

Марко; — 
капетан на фрегата Домић Ивана Милан; 
инженериски потполковник Ђуковић Драгомира 

Исидор; 
технички потполковник Филиповски Цветанов 

Спиро; 
моѓрнаричкотехнички потполковник Габај Илије 

Влидимир; _ 
пешадиски потполковник Хашимбеговић. Мех-

меда Сафет; 
пешадиски потполковник Хумар Антона Ан-

дреј; 
пешадиски потполковник Јеђуд Павла Ловро; 
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технички потполковник Јовановић Живојина 
Боривој; 

пешадиски потполковник Којић Митра Јово; 
пешадиски потполковник Котевски Сотиров Бо-

рис; 
инженериски потполковник Кожар Грге Фрањо; 
артилериски потполковник Крга Петра Богдан; 
пешадиски потполковник Михајловић Пере 

Дане: 
артилериски потполковник Милановић Страхи-

ње Алекса; 
потполковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Мирчић Миливоја Момчило; 
пешадиски потполковник Мирковић Ђоке Љу-

бомир; 
иптендантски потполковник Митрић Луке Јово; 
потполковник на правна служба Младеновић 

Исидора Здравко; 
артилериски потполковник Моравчић Самуила 

Петар; 
потполковник на правна служба Наранчић Ми-

хајла Влајко; ) 
потполковник на авијација Новаковић Павла 

Велизар; 
технички потполковник Озимец Блаже Ђуро; 
пешадиски потполковник Пашић Михаила 

Триво; 
пешадиски потполковник Петров Светислав Сте-

ван; 
интендантски потполковник Радишић Мирка 

Милош; 
потполковник на градежна служба Ракочевић 

Мил ике Милош; 
технички потполковник Соколић Николе Радо-

ван; 
пешадиски потполковник Срдић Драгутина 

Бошко; 
пешадиски потполковник Шукара Спасеније 

Божидар; 
потполковник на финансиска служба Шишета 

Шиме Анте; 
пешадиски потполковник Шмид Томажа Антон; , 
пешадиски потполковник Васиљевић Душана 

Александар; 
артилериски потполковник Влаховић Михаила 

Момир; 
технички потполковник Врачар Миле Данило; 
капетан на фрегата Велат Срећка Марин; 
инженериски потполковник Вукићевић Милића 

Вукота; 
технички потполковник Звекић Живе Војислав; 
капетан I класа на АБХ одбрана Ђуришић Ви-

дака Михаило; 
воен службеник I класа на финансиска служба 

Павловић Миладина Митар; 
воен службеник II класа на финансиска служба 

Цветковић Василија Данило; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

инженериски потполковник Абрамић Павла 
Павао; 

пешадиски потполковник Абрамовић Јерка 
Мато; 

потполковник на оклопни единици Дробњак Љу-
бисава Ристо; 

потполковник на административна служба Кре-
сојевић Бранка Бранко; 

инженериски потполковник Кривокапић Мило-
вана Јокаш; 

потполковник на градежна служба Матијевић 
Миливоја Негослав; 

воздухопловнотехнички потполковник Милова-
новић Станимира Милорад; 

интендантски потполковник Миловановић Ма-
цана Милисав; 

ветеринарски потполковник Михајловић Божи-
дара Властимир; 

потполковник на административна служба Ми-
лијић Ивана Славољуб; 

потполковник на градежна служба Павић Пет-
ра Милорад; 

потполковник на АБХ одбрана Пирушић Уроша 
Радослав; 

интенданта«! потполковник Плећић Милоја Во-
јислав; 

потполковник на градежна служба Стојановић 
Петра Ратко; 

технички потполковник Шаренац Драге Лазар; 
мајор на АБХ одбрана Ацовић Драгутина Љу-

биша ; 
воздухопловнотехнички мајор Бијелић Душана 

Ђуро; 
пешадиски мајор Бошњак Марка Љубиша; 
мајор на АБХ одбрана Ћирић Влајка Светислав; 
технички мајор Динић Витомира Велимир; 
технички мајор Глишовић Миодрага Драган; 
мајор на геодетска служба Јовановић Живојина 

Миомир; 
мајор на А БХ одбрана Комадина Милана Ни-

кола; 
артилериски мајор Ковачевић Павла Петар; 
капетан на корвета Крецловић Василија Радо-

слав; 
мајор на АБХ одбрана Лазић Чедомира Драго-

љуб; 
мајор на авијација Милиновић Милорада Ми-

лоје; 
технички мајор Млинарић Мирка Фрањо; 
технички мајор Митрић Стевана Радован; 
технички мајор Пепић Ђорђа Маринко; 
пешадиски мајор Павловић Ранђела Александар; 
пешадиски мајор Порнић Станоја Томислав; 
мајор на АБХ одбрана Спасић Александра Зо-

ран; 
мајор на градежна служба Стипсић Чедомира 

- Ратомир; 
технички мајор Ширић Винка Јозо; 
мајор на административна служба Шкрлин Ј а -

коба Фрањо; 
санитетски мајор Везмѓар Душана Бошко; 
инженериски мајор Владисављевић Димитрија 

Панта; 
санитетски капетан I класа Аспровски Јована 

Благоје; 
технички капетан I класа Черчек Ота Рајмунд; 
технички капетан I класа Глишић Милоша Вла-

димир; 
технички капетан I класа Глишић Франца Вин-

ц е н о 
инженериски капетан I класа Голубовић Видој-

ка Томислав; 
санитетски капетан I класа Ханџић Хасана 

Исмет; 
инженериски капетан I класа Јагић Ловре Мла-

ден; 
артилериски капетан I класа Лазаревић Видоја 

Томислав; 
технички капетан I класа Лекић Пере Цвијан; 
капетан. I класа за врска Луковац Ратка Мило-

ван; ' 
технички капетан I класа Малетић Мартина 

Јожеф; 
капетан I класа на правна Служба Маринковић 

Јована Милован; 
ииженериски капетан I класа Миловановић 

Драгољуба Милоје; 
пешадиски капетан I класа Нешић Живорада Бо-

гољуб; 
интендантски каптеан I класа Обрадовић Јосе 

Александар; 
капетан I класа на административна служба 

Пајевић Ђорђија Радосав; 



,-Петок, 1 септември 1978 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 48 — Страна 2143 

морнаричкотехнички капетан I класа Павловић 
Косте Александар; 

пешадиски капетан I класа Пешић Ставре Ђоко; 
капетан I класа на АБХ одбрана Петрушић 

Стевана Драгић; * 
капетан I класа на оклопни единици Радић Ра-

доице Милутин; 
технички капетан I класа Радић Радована Мио-

драг; 
капетан I класа за врска Радовановић Милована 

Бошко; 
технички капетан I класа Сладаковић Милана 

Илија; 
пешадиски капетан I класа Шарац Николе Раде; 
технички капетан I класа Умљеновић Милана 

Страхиња; 
капетан I класа на оклопни единици Вичевић 

Здравка Стјепан; 
инженериски капетан I класа Вукајловић Миле 

Борислав; 
капетан I класа на административна служба 

Вуксановић Мираша Милош; 
технички капетан I класа Живковић Божидара 

Првослав; 
капетан на оклопни единици Врелих Стона 

Јоже; . 
инженериски капетан Драгичевић Милана Јо-

сип; 
интенданта«! капетан Јах ј ефендић Ахмета Ну-

рија; 
пешадиски капетан Ковачевић Спасе Ђуро; 
капетан на оклопни единици Лакић Гојка Ратко; 
капетан на АБХ одбрала Савић Драгића Радо-

слав; 
инженериски капетан Симић Живомира Радо-* 

е лав; 
поручник на финансиска служба Глоговац Но-

вице Душан; 
потпоручник на финансиска служба Терзић 

Ђурђа Бошко; 
потпоручник на административна служба Труј-

кић .Дејана Живко; 
заставник I класа на административна служба 

Анђелковић Тодора Радисав; 
интендантски заставник I класа Атанасова«! 

Петар Славе; • 
пешадиски заставник I класа Барешић Стипе 

Анђелко; 
заставник I класа на административна служба 

Цајић Миодрага Владета; 
заставник I класа на административна служба 

Драшковић Стевана Димитрије; 
заставник I класа на административна служба 

Гадо Ивана Фрањо; 
пешадиски заставник I класа Хелета Дннила 

Велимир; ' 
интендантски заставник I класа Јурић Јерка 

Анте; 
пешадиски заставник I класа Кнежевић Душа-

на Реља; 
пешадиски заставник I класа Кулојевић Глиге 

Ранко; 
заставник I класа на АБХ одбрана Лукач Јо-

вана Душан; 
санитетски заставник I класа Петричевић Саве 

Милан; 
заставник I класа на административна служба 

Поповић Душана Ђорђе; 
заставник I #ласа на административна служба 

Поповић Томе Петко; 
заставник на административна служба Богосав-

љевић Ђоке Миломир; 
пешадиска заставник Глишић Никодија Ста-

нислав; 
заставник на адмистративна служба Халер Ја -

неза Јоже; 

заставник на административна служба Јанчић1 

Миљка Борисав; 
интенданта«! заставник Јеремић Милентија Ми-

лан; 
заставник на административна служба Катавић 

Анте Петар; 
заставник на административна служба Катић 

Петра Стјепан; # 
заставник на финансиска служба Мајкић Стје-

пана Велимир; 
пешадиски заставник Медар Станимира Мио-

драг; . -
пешадиски заставник Милосављевић Хранисла-

ва Богдан; 
заставник на административна служба Мило-

сављевић Свитислава Сава; 
заставник на административна служба Радма-

новић Радоша Станислав; 
заставник на административна служба Роган 

Мире Томислав; 
воздухопловнотехнички заставник Тодоровић 

Александра Младен; 
заставник на сообраќајна служба Вујичећ Радо-

вана Милован; 
постар водник I класа на административна 

служба Алфиревић Томе Анте; 
воен службеник И класа на административна 

служба Ћирковић Животе Бранислав; 
воздухопловнотехнички воен службеник II кла-

са Јовановић-Черњак Милорада Надежда; 
воен службеник II класа на административна 

служба Морић Марка Љубомир; 
воен службеник II класа на музичка служба 

Пјевић Светолика Предраг; 
воен службеник II класа на административна 

служба Рачић Фрање Крешимир; 
воен службеник III класа на административна 

служба Цигановић Ђуре Никола; 
воен службеник III класа на административна 

служба Гајић Драгољуба Бранко; 
воен службеник III класа на административна 

служба Мандић Момира Светомир; 
воен службеник III класа на административна 

служба Павловић Анисија Љубисав; 
воен службеник III класа на административна 

служба Радојичић Милосава Марко; 
воен службеник III класа на музичка служба 

Тробентар Адолфа Владо; 
воен службеник IV класа на музичка служба 

Кох оу тек Антуна Едуард; 
воен службеник IV класа на административна 

служба Марјановић Живојина Радивоје^, 
воен службеник IV класа на административна 

служба Радовановић Милорада Милош; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ . 

пешадиски полковник Ћушић Луке Мићо;-
пешадиски полковник Драгаш Васов МачшгхоЈ 
пешадиски полковник Галовић Дмитра Мане; 
пешадиски полковник Кесић Марка Богољубу 
пешадиски полковник Кијаковић Шимуна Бој* 

мир; 
пешадиски полковник Корићанац' Велимира 

Богдан; 
капетан на боен брод Мандић Томе Миладин; 
артилериски полковник Радовић Јовете Чедо-

мир; » 
полковник на финансиска служба Шевар Пет« 

ра Буде; 
артилериски полковник Шуштар Антона Мар« 

тин; ! 
технички полковник Зулан Антона Звонимир}! 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

интендантски полковник Ђокић Радојице Мио-
драг; 

санитетски полковник Ђукановић Стевана Или-
ја; 

полковник на финансиска служба Франол.ић 
Петра Никола; 

полковник на правна служба Илић Томе Ђорђе; 
капетан на боен брод Конестабо Јосипа Вла-

димир; 
полковник на административна служба Исако-

вић Љубомира Славко;^ 
пешадиски г1олковник Меровах Шандора Реу-

бен; 
артилериски полковник Мићуновић Максима 

Михаило; 
полковник на финансиска служба Пећ анић Ма-

те Павао; 
пешадиски* полковник Савељић Саве Раде; 
полковник на финансиска служба Стојановић 

Ђорђа Александар; 
технички потполковник Бабић Чеде Вучета; 
пешадиски потполковник Брењо Петра Марко; 
интендантски потполковник Дацић Новака Бат-

рић; 
потполковник на геодетска служба Христов Бо-

рис Лазар; 
потполковник на правна служба Илић Свети-

слава Божидар; 
потполковник на административна служба Ива-

новић Марина Анте; 
технички потполковник Никовић Миладина 

Гојко; 
потполковник на финансиска служба Поповић 

Стеве Љубомир; 
воздухопловнотехнички потполковник Стојано-

в и ћ Милосава Градимир; 
пешадиски потполковник Томић Живојина Ми-

лован; 
мајор на правна служба Бабић Милана Мио-

драг; 
воен службеник I класа на административна 

служба Стевановић Спасоја Александар; 
воен службеник II класа на музичка служба 

Даброве™ Јован Владимир; 
воен службеник III класа на административна 

служба Петковић Милорада Момчило; 
воен службеник III класа на административна 

служба Радовановић Тимотија Радован; 
воен службеник III класа на административна 

служба Тодоровић Миј ушка Миленко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник на градежна служба Бурсаћ Ци-
ко ле Стојан; 

артилериски потполковник Поповић Стефана 
Веселин; 

интендантски потполковник Пухарић Барише 
Иван; 

технички потполковник Раденковић Владимира 
Витомир; 

мајор на административна служба Булајић Ми-
ле Божидар; 

мајор на финансиска служба Прњајић Радиво-
ја Душан: 

мајор на правна служба Радовић * Ђорђија Пе-
риша: 

мајор на финансиска служба Ристић Добривоја 
Властимир; 

мајор на сообраќајна служба Станииировић Че-
домира Милорад; 

лга јор на градежна служба Стефановић Илије 
Михајло: 
„ пешадиски ivaioo Стефановић Јована Стојан; 

мајор на АБХ одбрана Тумбул Селила Рамо; 

интендантски капетан I класа Ђурић Драгана 
Душан; \ 

интендантски капетан I класа Грујић Арсенија 
Слободан; 

интендантски капетан I класа Хашимбеговић 
Синана Махмуд; 

капетан I класа на геодетска служба Ивезић 
Драгутина Мирко; , 

капетан I класа на административна служба 
Пантелић Спасоја Иван; 

капетан I класа за врска Рубил Пеје Анто; 
капетан I класа на финансиска служба Врхов-

ски Николе Јосип; 
интендантски капетан Дмитрашиновић Проке 

. Душан; 
заставник I класа на финансиска служба Божић 

'Богољуба Миодраг; 
заставник I класа на административна служба 

Џелетовић Обрена Вељко; 
пешадиски заставник I класа 'Крагуљ Мије Ни-

кола; 
заста вник I класа на административна служба 

Мандић Николе Петар; 
заставник I класа за врска Соколић Мирка 

Стјепан; 
заставник I класа за врска Шкорић Миле Дра-

ган; 
интендантски заставник I класа Тасић Велими-

ра Милорад; 
заставник I класа на финансиска служба Турк 

Јанеза Јожеф; 
технички заставник Баџока Анте Мате; 

. заставник на административна служба Грубић 
Проке Душан; 

заставник на административна служба Весели-
нов!^ Сотира Миодраг; 

заставник на финансиска служба Влаховић Љу-
бомира Добривоје; 

заставник на административна служба Вучиће-
вић Селимира Томислав; 

постар водник I класа на административна слу-
жба Митић Драгољуба Слободан; 

постар водник I класа на административна 
служба Мрачајац Гавре Никола; 

постар водник I класа за врска Релић Павла 
Никола: 

воен службеник II класа на административна 
служба Стоиљковић Радисава Миодраг; 

воен службеник III класа на административна 
служба Радусиновић Јована Гојко; 

воен службеник III класа на музичка служба 
Ратковић Милована Ратко; 

• воен службеник III класа на музичка служба 
Секулић Цветина Драгослав; 

воен службеник III класа на административна 
служба Томић Драгомира Живан; 

воен службеник III класа на административна 
служба Вучетић Вељка Добрица; 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Белобрк Мате Иван; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Церовић-Агбаба Милана Даница; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Дујовић Крсте Мирко; 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Хоић Стјепана Стјепан; 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Хорват Стјепана Владимир; 

воен службеник V класа на административна 
служба Клашња Драгана Александра; 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Ковачевски Новица Боривоје; 

воен службеник IV класа на финансиска служ-
ба Лончар Ђуре Десанка; 

воен службеник IV класа на административна 
служба Маркишић Јована Стеван; 
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воен службеник IV класа на музичка служба 
Мартић Јанка Петар; 

\ воен службеник IV класа на музичка служба 
Станчев Петар Ристивоје; 

воен службеник IV класа на музичка служба 
Угрица Јована Борисав; 

воен службеник V класа на музичка служба 
Дончић Буре Лука; 

воен службеник V класа на административна 
служба Глухајић Станка Јелка; 

воен службеник V класа на музичка служба 
Митровић Велимира Миодраг; 

воен службеник VI класа на административна 
служба Андријашевић Михајла Ђорђо; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та- на развивањето на постојан полет заради оства-
рување на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови 3d постиг-
нување на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО. ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиски полковник Церанић Крсте Милан; 
полковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Чанковић Илије Илија; 
пешадиски полковник Чукић Андрије Димит-

рије; 
пешадиски полковник Дамјановић Милована 

Здравко; 
инженериски полковник Деспот Душана Све-

тозар; 
пешадиски полковник Деспотовић Матије 

Бранко; 
пешадиски полковник Домљановић Шпире Иван; 
полковник на финансиска служба Голоб Фран-

ца Ал ој зи ј; 
артилериски ' полковниќ Говорчин Томе Раде; 
технички полковник Граовац Саве Гојко; 
полковник на авијација Хаџисмајловић Муха-

меда Шућро; 
пешадиски полковник Херцег Луке Стјепан; 
полковник на финансиска служба Јовановски 

Стефана Живко; 
полковник на оклопни единици Јуришић Ивана 

Здравко; 
пешадиски полковник Кецман Блаже Душан; 
пешадиски полкбвник Крашовец Алојза Вла-

димир; 
пешадиски полковник Магић Мије Антон; ѕ 
полковник на правна служба Марић Георгија 

Радован; 
пешадиски полковник Медић Дмитра Мирко;, 
технички полковник Михелић Јанеза Милан; 
пешадиски полковник Мирановић Луке Војо; 
полковник на авијација Мисеј Ивана Томаж; 
полковник на правна служба Новаковић Миле-

те Стојан; 
полковник на финансиска служба Огризовић 

Мане Манојло; 
артилериски полковник Полић Вице Думе 
капетан на боен брод Радичевић Василија Да-

нило; 
полковник на авјација Радивојевић Душана 

Бошко; 
полковник на сообраќајна служба Роквић Ђу-

ре Стево; 
полковник на правна служба Станојевић Милу-

на Миливоје; 
полковник на правна служба Стојковић Влади-

слава Маринко; 
пешадиски полковник Шаљић Милана Вук; 
технички полковник Томановић Љубомира Бо-

жидар; 

инженериски полковник Веселиновић Јефт4 
Ђорђе; 

пешадиски полковник Вучковић Тоше Тадија; 
интендантски полковник Вукмановић Милоша 

Петар; 
пешадиски полковник Зарубица Радоице Ра-

дован; 
пешадиски потполковник Б а т р и ћ Милована 

Јован; 
пешадиски потполковник Влаховић Вукоте Вук; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ € 0 ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

интенданта^! полковник Чакара Махаила 
Славко; 

интендантски полковник Дошен Буде Никола; 
пешадиски полковник Телевски Никола Киро; 
полковник на правна служба Иванковић Благо-

ја Живорад; 
пешадиски полковник Јовићевић Миодрага Ак-

сенти је; 
полковник за врска Костић Александра Воји-

слав; 
инженериски полковник Кузевски Јордан 

Анчо; 
полковник на АБХ одбрана Микић. Бранка Сло-

бодан; 
пешадиски полковник Николић Жарка Радо-

мир? 
полковник на АБХ одбрана Перушко Јосипа 

Блаж; 
инженери ски полковник Радовић Стевана Рад-

мило; 
ветеринарски полковник Стајић Стевана Јован; 
полковник на авијација Стефановић Богосава 

Милутин; 
полковник на правна служба Вулић Ненада 

Данило; 
полковник на авијација Заимовић Салка Салих; 
пешадиски потполковник Андрић Радована Миг-

ломир; 
потполковник за врска Анић Ивана Младен; 
потполковник на финансиска служба Бабић Ра-

де Живко; 
инженериски потполковник Башић Милана Зо-

ран; 
пешадиски потполковник Бијелић Јанка Јован; 
капетан на фрегата Богдановић Гаврила Раден-

ко; 
пешадиски потполковник Бојић Машана Љубо-

мир; 
потполковник за врска Базаровски Никола Бла-

гоја; 
потполковник на авијација Бранковић Војисла-

ва -Бранко ; 
артилериски потполковник Бранковић Драго-

мира Чедомир; 
морнаричкотехнички потполковник Цекић Ми-

хаила Живојин; 
потполковник на АБХ одбрана Цветковић Жи-

војина Боривоје; 
артилериски потполковник Ђоговић Раде 

Жарко; 
морнаричкотехнички потполковник Диклић 

Илије Александар; 
потполковник на финансиска служба Димитров~ 

ски Ристе Живко; 
потполковник на финансиска служба Дудић Во-

јислава Дејан; 
пешадиски потполковник Ђенић Тадије Алек-

сандар; 
интендантски потполковник Ђокић Гојка Сто-

јан; 
пешадиски потполковник Ђурић Стеве Милан; 
пешадиски потполковник Ђуричковић Милоша 

Радован; 
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.пешадиски потполковник Ивановски Иван Радо-
слав; 

капетан на фрегата Флидр Ивана Славомир; 
потполковник на музичка служба Гајић Жива-

дина Будимир; 
потполковник на АБХ одбрана Глишић Милети-

је Војислав; ^ 
воздухопловнотехнички потполковник Гордић 

Јовише Бранислав; 
воздухопловнотехнички потполковник Гођевац 

Јеремије Иван; 
инженериски потполковник Халер Марка Јово; 
потполковник на административна служба Иса-

иловић Драгољуба Драгиша; 
потполковник на авијација Јањетовић Јована 

Михаило; 
пешадиски потполковник Јоксимовић Перка Ву-

коман; 
интендантски потполковник Јовановић Ранка 

Слободан; 
капетан на фрегата Клиба Ивана Цвитко; 
артилериски потполковник Кнежевић Јована 

Вучета; 
технички потполковник Којић Спасоја Здравко; 
пешадиски потполковник Костић Илије Мили-

воје; 
пешадиски потполковник Латковић Душана 

Младен; 
воздухопловнотехнички потполковник Ловрен-

ски Јован Владимир; 
инженериски потполковник Луковић Радојка 

Милинко; 
потполковник на финансиска служба Мајдич 

Мартина Иван; 
пешадиски потполковник Матовић Радоја Иван; 
пешадиски потполковник Месарош Стевана 

Стеван; 
пешадиски потполковник Мичић Душана Ни-

ћифор; 
потполковник на финансиска служба Милић 

. Јована Гаврило; 
интендантски потполковник Мрвић Веселина 

Војин; 
артилериски потполковник Несторовски Киро 

Александар; 
воздухопловнотехнички потполковник Николић 

Добросава Цветко; 
технички потполковник Николић Милоша Ми-

хаило; v 
потполковник на градежна служба Питић Ми-

рослава Љубиша; 
пешадиски потполковник Пујић Јове Милан; 
воздухопловнотехнички потполковник Путник 

Славка Драгослав; 
технички потполковник Радаковић Ђуре Ду-

шан; 
потполковник на административна служба Ра-

доичић Живка Душан; 
технички потполковник Радовановић Гвоздена 

Добривоје; 
потполковник на градежна служба Радовановић 

Божина Драгиша; 
пешадиски потполковник Радовановић Милора-

да Милош; 
капетан на фрегата Раић Луке Александар"*" 
инженериски потполковник Ристић Николе Пе-

тар; 
инженериски потполковник Ризамулић Вехбије 

Хал мо; 
пешадиски потполковник Салевић Драгослава 

Александар; 
технички потполковник Смрекар Јанеза Јоже; 
потполковник на правна служба Соколовић 

Ђорђа Витомир; 
потполковник за врска Стаменков^ хДимча Јо-

ван; 

потполковник на финансиска служба Станими-
ровић Милоја Стојан; 

пешадиски потполковник Станковић Пере Ђоко; 
потполковник на АБХ одбрана Станковић Вош-

ка Мирко; 
артилериски потполковник Стојановић Алексе 

Иван; 
инженериски потполковник Стојановић Мио-

драга Миливоје; 
пешадиски потполковник Стојковић Милана Ра-

доје; 
инженериски потполковник Шалевски Јован 

Ристо; 
пешадиски потполковник Тасић Божидара Ми-

лутин; 
интенданта«! потполковник Текић Душана Ми-

лорад; 
потполковник на артилериско-ракетни единици 

на ПВО Тодоровић Мила Петар; 
инженериски потполковник Томић 'Андрије Ми-

хаило; 
потполковник на финансиска служба Тончић 

Слободана Каменко; 
потполковник ЗЕ̂  врска Узелац Бранка Славко; 
потполковник на АБХ одбрана Васиљевић Шће-

пана Аћим; 
пешадиски потполковник Вишњички Ранислава* 

Милош; 
артилериски потполковник Вукосављевић Воји-

на Јован; 
пешадиски потполковник Зорић Јована Петар; 
воздухопловнотехнички потполковник Жерал 

Ернеста Милан; 
пешадиски мајор Цветковић Миодрага Храни-

слав; 
иитендантски мајор Ђорђевић Лазара Предраг; 
пешадиски мајор Грбић Јована Јован; 
мајор на правна служба Говедарица Јефто 

Ратко; 
пешадиски мајор Јовић Павла Александар; 
капетан на корвета Јуришић Гојка Бранислав; 
пешадиски мајор Керкез Стеве Бошко; 
интендантски мајор Кулић Ивана Антун; 
воздухопловнотехнички мајор Манчић Љубоми-

ра Петар; 
технички мајор Марић Марина Стјепан; 
инженериски мајор Мићин Петра Илија; 
санитетски мајор Миловић Владимира Арсеније; 
мајор на градежна служба Митић Петра Ради-

сав; 
мајор на финансиска служба Младеновић Ми-

лутина Милан; 
мајор на правна служба Обренчевић Живорада 

Светомир; 
пешадиски мајор Златковић Ђорђа Стојан; 
интенданта«! капетан I класа Фетих Оте Душану 
капетан I класа на финансиска служба Николић 

Вићентија Миладин; 
капетан I класа на административна служба 

Пармаков ић Петра Милан; . 
интендантски капетан I класа Видаковић Ристе 

Мићо; 
воен службеник II класа на административна 

служба Лемајић Дане Дане; 
воен службеник III класа на административна 

служба Бркић Луке Милосав; 
воен службеник IIL класа на административна 

служба Ло јен Јурај а Ђуро; ' 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

морнаричкотехнички мајор Михаиловић Мило-
рада Димитрије; 
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капетан I класа на АБХ одбрана Цвијић Три-
вуна Божо; 

воздухопловнотехнички капетан I класа Грујић 
Милана Душан; 

технички капетан I класа Радовановић Добриво-
}а Миломир; 

капетан I класа за врска Ралевић Радомира Да-
нило; 

капетан I класа на градежна служба Стајић 
Радивоја Жива; 

воздухопловиотехнички капетан I класа-Телебак 
Љубана Мирослав; 

инженериски капетан Мамула Саве Јово; 
капетан на финансиска служба Милановић Ж и -

ворада Ратомир; 
инженериски капетан Перовић Симе Јован; 
капетан на градежна служба Шпановић Милана 

Илија; 
поручник на финансиска служба Андрејевић 

Илије Властимир; 
инженериски поручник Главач Мије Јосип; 
воздухопловнотехнички поручник Грегус Ди-

митра Иван; 
поручник на корвета Јелић Гојка Недељко; 
технички поручник Кривић Мије Бранко; 
потпоручник на административна служба Радо-

сављевић Милована Милосав; 
- технички заставник I класа Марковић Драгути-

на Милутин; 
пешадиски заставник Ђукић Симе Станислав: 
артилериски заставник Репац Милића Милан; 
заставник на административна служба Сокол 

Михајла Миодраг; 
технички постар водник I класа Буквић Цвије 

Душан; 
постар водник I класа на административна 

служба Гајић Симе Перо; 
постар водник I класа на административна 

служба Глигорић Милутина Зоран; 
постар водник I класа на административна 

служба Игић Владимира Војин; 
морнаричкотехнички постар водник I класа 

Илић Косте Синиша; 
постар водник I класа на административна 

служба Милосављевић Љубомира Мирослав; 
технички постар водник I класа Миљковић Ра-

дослава Чедомир; 
постар водник I класа на АБХ одбрана Ного 

Благоја Мирослав; 
пешадиски постар водник I класа Вељковић 

Драгољуба Слободан; 
поморски постар водник Копљаревић Ивана 

Зденко; 
технички постар водник Мићовић Момира Ми-

лован; 
морнаричкотехнички постар водник Петковић 

Љубомира Братистав; 
воен службеник И класа на административна 

служба Нешић Павла Јелена; 
санитетски воен службеник III класа Божанић 

Ранка Гроздана; 
воен службеник III класа на музичка служба 

Јуречић Франца Андреј; 
воен службеник III класа на административна -

служба Савић Стојана Нада;, 
воен службеник V класа на административна 

служба Петровић Живана Босиљка; 
воен службеник У класа на административна 

служба Совић-Драшковић Бранка Вера; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковник на правна служба Деспот Николе 
Миливој; 

пешадиски полковник Петковић Андрије Ра-
домир; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

пешадиски потполковник Ашмер Рудолфа То-
мислав; 

пешадиски потполковник Стојић Спасоја Петар; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските ^одно-
си помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и други држави, како и за особени за-
слуги во работата на развивањето на свеста ка ј 
граѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Антонић Јосипа Мате; 
пешадиски полковник Цетина Николе бранко; 
пешадиски полковник Гаћеша Јанка Тимо; 
пешадиски полковник Иванчевић Станка Душан; 
пешадиски полковник Прелевић Ђуре Илија; 
пешадиски полковник Пузигаћа Ђурђа Митар; 
пешадиски полковник Рудић Панте Цветко; 
пешадиски полковник Вулетић Томе Радомир; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

пешадиски полковник Јаснић Стојана Михајло; 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
како и за заслуги на организирањето и зацврстува-
њето на вооружените сили на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

пешадиски полковник Братранек Фрање Вилим; 
инженериски полковник Прстић Стевана Ми-

лош; 
пешадиски полковник Симишић Симе Милан; 
пешадиски полковник Вујић Миле Благоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

артилериски полковник Павловић Влајка Све-
томир; 

Еоздухопловнотехнички потполковник Вукоса-
в а Душана Милојко; 

воен службеник II класа на музичка служба 
Каракаш Јосипа Бранко; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 
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СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

пешадиски полковник Цимприч Франца Јоже; 
интендантски полковник Љубојевић Богдана 

Милан; 
пешадиски полковник Маружин Ивана Абрам; 
полковник за врска Мотушић Анте Мариј; 
полковник на финансиска служба Шулигој 

Франца Цирил; 
полковник на финансиска служба Тарановски 

Никола Трајко; 
воздухопловиотехнички полковник Тешић Вла-

димира Миодраг; 
полковник на авијација Зарић Јевте Сретен; 
интендантски потполковник Цакић Ђорђа Ду-

шан; 
'потполковник на авијација Чича Илије Милан: 
технички потполковник Ковачев Недељко 

Славко; 
пешадиски потполковник Латковић Ђорђа 

Александар; 
пешадиски потполковник Љубоја Ђурђа Ди-

митрије; 
интендаптеки потполковник Миљковић Мила-

дина Драган; 

— за примерна работа на развивањето на ш л е -
мот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешине™ и војнички особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

артилериски капетан Бранковић Радомира Сло-
бодан; 

технички капетан Пој атар Остоје Драгојло. 

Бр. 147 
12 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна • Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во зајакнувањето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон политиката на ми-
рбљз^бивата соработка и пријателските односи по-

Петок, 1 септември 1978 

меѓу Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и другите земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА! 

Мишковић Мате Милан 

Бр. 3 
5 јануари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е . р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Стра«* 

742. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Newsweek" 2121 

743. Правилник за начинот и условите под кои 
можат радиостаници да се внесуваат од 
странство, да се користат, да се изнесу-
ваат во странство и да се пренесуваат 
преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија — 2121 

744. Правилник за метролошките услови за 
мерни тиквички од стакло со една мерна 
црта — — — — — — — — — 2128 

745. Правилник за метролошките услови за 
пипети со една мерна црта — — — — 2130 

746. Одлука за измени на Одлуката за задол-
жителната резерва на банките ка ј Народ-
ната банка на Југославија — — — — 2131 

747. Договор за клучот за привремена распре-
делба на основниот данок на промет на 
производи наплатен при увозот на про-
изводи и на промет на производи што 
Југословенската народна армија ги наба-
вила за свои потреби во 1975, 1976 и 1977 
година — — — — — — — — — 2132 

748. Спогодба за промена на затечените цени 
за индустриска камена сол — .— — — 2133 

749. Спогодба за промена на затечените цени 
за солта за добиточна исхрана — — — 2133 

750. Спогодба за промена на затечените пени. 
за солта за посипување патишта — — 2133 

751. Спогодба за промена на затечените цени 
за* амониум нитрат 34 5% N — технички 2133 

752. Спогодба за промена на затечените цени 
за градежни машини за земјени работи и 
стабилизација на земјиште и за при-
клучни уреди и резервни делови за тие 
машини — — — — — — — — — 2134 

753. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори, приклучоци и друга опрема 
за механизација на земјоделството и за 
нивните резервни делови — — — — 2134 

754. Спогодба за промена на затечените цени 
за еднограчни електрични дигалки, ви-
сечки колички и конзолни дигалки — 2134 

Одликувања — — — — — — — — — 2134 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
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Душан Машовиќ Улица Јована Ристиќ* бр. 1 — Печати Београдски хздавгао-ЈфАфхчкх 
завод Белград, Булевар војводе ЈИишиКа бр. 17» 


