
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
ски, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 19 јули 1985 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 37 ГОД. XLI 

Цена на овој број е 60 динари. - Претплатата за 
1985 година изнесува 3.000 динари - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155: Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

490. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), и член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и другите примања на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија 
на Собранието на СФРЈ, на седницата од 11 јули 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 19/85), во точка 3 износот: "1.500" се заменува 
со износот: „2.100", а износот: „3.000" со износот: „3.600". 

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

Бр. 114-38/85-013 
12 јули 1985 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател 
на Комисијата, 

инж. Радован Симиќ, с.р. 

491. 
Врз основа на член 301 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и член 7 од Општествениот дого-
вор за основите и мерилата за утврдување на личните до-
ходи и на другите примања на функционерите во федера-
цијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА 
РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Со оваа одлука се утврдуваат основите и мерилата 

за определување на личните доходи на функционерите и 
раководните работници во сојузните органи на управата, 

во сојузните организации и во стручни, технички и други 
служби на Сојузниот извршен совет (во натамошниот тек-
ст: функционери и раководни работници), што ги назначу-
ва Сојузниот извршен совет, и се утврдуваат распоните на 
коефициентите за определување на личните доходи. 

2. Личните доходи на функционерите и на раководни-
те работници се утврдуваат во согласност со уставното 
начело за распределба според трудот и одредбите на Оп-
штествениот договор за основите и мерилата за утврдува-
ње на личните доходи и на другите примања на функци-
онерите во федерацијата (во натамошниот текст: Општес-
твениот договор), тргнувајќи од значењето, сложеноста и 
обемот на работите, способноста, работното искуство и 
одговорноста во вршењето на функцијата, односно на за-
дачите и работите и од должината на пензискиот стаж. 

3. Месечниот износ на личниот доход на функционе-
рите и на раководните работници се утврдува со зголему-
вање на основицата што ќе ја утврди Комисијата за следе-
ње на спроведувањето на Општествениот договор, врз ос-
нова на просечниот личен доход на работниците во сто-
панството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, за определен коефициент, во рамките на распо-
ните на коефициентите утврдени со оваа одлука. 

Личниот доход на функционерот и на раководниот 
работник се зголемува, согласно со одредбите на член 8 од 
Општествениот договор, за секоја започната година за 
0,5% по наполнетите пет години работен стаж, до со закон 
утврдениот стаж признаен за пензија. 

Процентот од став 2 на оваа точка им се зголемува за 
0,25% на функционерите, односно на раководните работ-
ници - жени што имаат повеќе од 25 години работен стаж. 

4. Согласно со основите и мерилата од точ. 2 и 3 на 
оваа одлука, за функционерите и раководните работници 
се определуваат следните распони на коефициентите, и 
тоа: 

1) за директорот на Сојузната управа за царини, ди-
ректорот на Сојузната управа за контрола на летањето; 
директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, 
просветно-културна и техничка соработка; директорот на 
Сојузниот завод за статистика; директорот на Сојузниот 
завод за цени; директорот на Сојузната дирекција за сто-
ковни резерви; директорот на Институтот за безбедност и 
сојзниот советник „ „ - л Ј од 3,7 до 3,9; 

2) за потсекретарот за Секторот за државна безбед-
ност во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; за-
меникот на генералниот секретар на Сојузниот извршен 
совет; потсекретарот во Сојузниот извршен совет - шефот 
на кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен со-
вет; потсекретарот во Сојузниот извршен совет - раково-
дителот на Групата за економски прашања и директорот 
на Фондот за солидарност со неврзаните земји и со земји-
те во развој 

од 3,6 до 3,8; 
3) за директорите на сојузните органи на управата и 

на сојузните организации; главните сојузни инспектори; 
замениците на директори на: Сојузната управа за царини; 
Сојузната управа за контрола на летањето, Сојузниот за-
вод за меѓународна научно, просветно-културна и технич-
ка соработка, Сојузниот завод за статистика, Сојузниот 
завод за цени, Сојузната дирекција за стоковни резерви, 
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директорите во Сојузниот завод за општествено планира-
ње; потсекретарите во сојузните органи на управата и со-
јузните организации, во Сојузниот извршен совет и во Ге-
нералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет; за-
мениците на директори на другите сојузни органи на уп-
равата и на сојузните организации; замениците на главни-
те сојузни инспектори; помошниците на сојузните секре-
тари; претседателите на сојузните комитети; амбасадори-
те во Сојузниот секретаријат за надворешни работи; по-
мошниците на генералниот секретар на Сојузниот из-
вршен совет; помошниците на генералниот директор во 
Сојузниот завод за општествено планирање и помошни-
ците на директорите во Сојузната управа за царини, Со-
јузната управа за контрола на летањето, Сојузниот завод 
за меѓународна научна, просветно-културна и техничка 
соработка, Сојузниот завод за статистика, Сојузниот за-
вод за цени, Сојузната дирекција за стоковни резерви; со-' 
ветниците на претседателот на Сојузниот извршен совет; 
началниците на Службата на Сојузниот извршен совет за 
одбранбени подготовки и Службата за персонални работи 
на Сојузниот извршен совет; шефот на Протоколот на Со-
јузниот извршен совет и на претседателот на Сојузниот 
совет за прекршоци 

од 3,4 до 3,6 
4) за старешините на стручните, техничките и други-

те служби на Сојузниот извршен совет 
од 3,3 до 3,5 

5) за помошниците на директори во другите сој) ши 
органи на управата и сојузни организации, помошниците 
на претседателот на Југословенската комисија за соработ-
ка со УНЕСКО и помошниците на стручните служби на 
Сојузниот извршен совет 

од 3,2 до 3,4 
6) за Советниците на сојузните секретари, на претсе-

дателите на сојузните комитети и на членовите на Сојуз-
ниот извршен совет, советниците на генералниот секретар 
на Сојузниот извршен совет, советниците на директорите 
на сојузните заводи и на старешините на стручните, тех-
ничките и другите служби на Сојузниот извршен совет и 
за постојаните членови на Сојузниот совет за прекршоци 

од 3,0 до 3,2 
5. Решението за определување на личниот доход на 

функционерите и на раководните работници од точка 4 на 
оваа одлука го донесува Комисијата на Сојузниот из-
вршен совет за кадровски, организациони и буџетски пра-
шања, тргнувајќи од основите и мерилата од точ. 2 и 3 на 
оваа одлука. -

Предлогот за определување на коефициентите на од-
делни раководни работници во рамките на распоните на 
коефипиените од точка 4 на оваа одлука, на Комисијата од 
став 1 на оваа точка и го дава функционерот кој раководи 
со работата на сојузниот орган на управата односно на со-
јузната организација, односно старешината на стручната, 
техничката и другата служба на Сојузниот извршен совет 
во која раководниот работник ги врши работите и задачи-
те. 

6. Функционерите и раководните работници ЧИЈ ли-
чен доход е поголем од изменетиот личен доход утврден 
врз основа на оваа одлука го задржуваат тој личен доход. 

Функционерите и .раководните работници што на по-
ранешната должност имале поголем личен доход од лич-
ниот доход што им припаѓа според оваа одлука, го за-
држуваат тој поголем личен доход а стекнуваат право на 
зголемување на личниот доход кога личниот доход ут-
врден за функцијата, односно за задачите и работите што 
ги вршат, врз основа на оваа одлука ќе се изедначи со лич-
ниот доход што им се исплатува. 

7. Комисијата на Сојузниот извршен совет надлежна 
за кадровски прашања им дава мислење на организациите 
и установите на нивото на федерацијата за утврдување на 
личниот доход на раководните работници што во тие ор-
ганизации и установи ги назначува Сојузниот извршен со-
вет или за нивното назначување дава согласност, а на кои 
личниот доход им се определува во согласност со крите-
риумите утврдени со општите акти на тие организации и 
установи. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за основите и мерилата за 
определување на личните доходи на функционерите што 
ги именува или назначува Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77). 

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година. 

Е. п. бр. 230 
27 јуни 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

П отпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

492. 
Врз основа на член 301 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
I! сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85) и чл. 1 и 5 од Општествениот до-
говор на основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи и на другите примања на функционерите во феде-
рацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ГЕНЕ-
РАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ВО ГРУПИ НА ФУНКЦИИ И ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

ЛИЧНИОТ ДОХОД 
1. Функцијата на генералниот секретар на Сојузниот 

извршен совет се распоредува во И група на функции со 
коефициентот 4,0. 

2. Решението за утврдување на коефициентот од точ-
ка 1 на оваа одлука и за определување на личниот доход 
за фунцкијата генерален секретар на Сојузниот извршен 
совет го донесува Комисијата на Сојузниот извршен совет 
за кадровски, организациони и буџетски прашања. 

3. Личниот доход утврден за функцијата генерален 
секретар на Сојузниот извршен совет се зголемува соглас-
но со одредбите од член 8 на општествениот договор за се-
која започната година за 0,5% по навртените пет години 
пензиски стаж признаен за пензија. 

4. Личниот доход утврден врз основа на оваа одлука 
ќе се исплатува од 1 јануари 1985 година. 

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

Е. п. бр. 229 
27 јуни 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпреседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

493. 
Врз основа на член 45 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНИ ПАРИ ОД 20, 

50 и 100 ДИНАРИ 
1. Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек 

ковани пари во апоени од 20, 50 и 100 динари на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 53 
15 јули 1985 година 

Белград Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

494. 
Врз основа на член 11 од Законот за обезбедување об-

ртни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84), сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА 
ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБРТНИ 

СРЕДСТВА 
^ Член 1 

Во Правилникот за начинот на составување пресмет-
ка на обртните средства и на изворите на обртни средства 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/84 и 37/84), во член 8 
став 3 зборовите: „под ред. бр. 132 до 161" се заменуваат 
со зборовите: „под ред. бр. 153 до 183". 

Во став 5 зборовите: „под ред. бр. 257 до 265 и ред. 
бр. 267 до 280" се заменуваат со зборовите: „под ред. бр. 
306 до 314 и ред. бр. 316 до 329". 

Член 2 
Образецот ОБС - Пресметка на обртните средства и 

на изворите на обртни средства со состојба на 
19 година, што е отпечатен кон Правилникот за на-
чинот на составување пресметка на обртните средства и 
на изворите на обртните средства и е негов составен дел, 
се менува и гласи: 

ОБРАЗЕЦ ОБС 

(назив на организацијата на здружен труд) 
П Р Е С М Е Т К А 

НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИЗВОРИТЕ НА ОБ-
РТНИТЕ СРЕДСТВА СО СОСТОЈБА НА 

198 ГОДИНА 

I. Утврдување на дел од 
средствата за унапреду-
вање и проширување 
на материјалната осно-
ва на трудот што се 
користи за обртни 
средства 

а) Основни средства 
Основни средства во 
употреба според сегаш-
ната вредност 00 минус 02 

1 2 3 4 

2 Основни средства во под-
готовка 01 

3 Трајно неупотребливи ос-
090 минус 091 новни средства и запрени 090 минус 091 

инвестиции плус 092 

4 Разграничени негативни 
курсни разлики по основ 
на задолжување за основ-

дел 193 минус ни средства до 31 декем- дел 193 минус 
ври 1984 година дел 293 

5 Вкупно (ред. бр. 1 до 4) 

б) Извори на средства за 
основни средства 

6 Трајни извори на делов-
ни средства 901, 903, 965 

7 Обврски за долгорочно делови од контата 
здружени и вложени 266 и 275, делови 
средства за основни сред- од контата на гру-
ства пата 91 и контото 

267 

8 Долгорочни кредити за делови од контата 
основни средства 263, 269, 279 и 929 

и контата 272, 920, 
921, 922 и 927 

9 Краткорочни кредити за делови од контата 
основни средства 262, 269, 279 и 939 

и од контата 270, 
930, 931 и 932 

10 Вкупно (ред. бр. 6 до 9) 

11 Дел од изворите на сред-
ства за унапредување и 
проширување на матери-
јалната основа на трудот 
што се користи за об-
ртни средства (реден 
број 10 минус реден број 
5 ^ реден број 18) 

12 Необезбеден износ на ос-
новни средства од изво-
рите на срества за основ-
ни средства (реден број 5 
минус реден број 10) 

II. Обртни средства 
1. Долгорочни пласмани, 

загуби и сомнителни и 
спорни побарувања 

а) Средства 
13 Побарувања за долгороч- 03, 04, 163, 164, 

ни пласмани 166, 167, 172 и 173 

14 Непокриени и покриени 095, 096, 097, 098 и 
загуби 890 

15 Сомнителни и спорни 
побарувања 093 минус 094 

16 Разграничени негативни 
курсни разлики по долго-
рочни избори до 31 де- дел 193 минус 
кември 1984 година де̂ т 293 

17 Вкупно (ред. бр. 13 до 16) 
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б) Извора на средства 
18 Дел од изворите на сред-

ства за унапредување и 
проширување на матери-
јалната основа на трудот 
(реден број 11) 

19 Обврски за долгорочно 
здружени и вложени 
средства за обртни сред-
ства 

делови од контата 
266 и 275 и делови 
од контата на гру-
пата 91 

20 Долгорочни кредити за 
обртни средства 

делови од контата 
263, 269, 279 и 929 
и од контата 273, 
924, 925 и 926 

21 Дел од деловниот фонд 
што се користи за покри-
вање на загуби 909 

22 Кредити за санација делови од контата 
269, 929 и 939 и од 
контата 264, 928 и 
938 

23 Разграничени позитивни 
курсни разлики по долго-
рочни пласмани 

дел 293 минус 
дел 193 

24 Вкупно (ред. бр. 18 до 23) 

25 Дел од трајни и долго-
рочни извори за трајни 
обртни средства (реден 
број 24 минус реден број 
17) 

4 

26 Необезбеден износ на до-
лгорочни пласмани од 
трајни и долгорочни из-
вори (реден број 17 ми-
нус реден број 24) 

2. Трајни обртни сред-
ства 
а) Средства 

27 Суровини и материјал, 
ситен инвентар и амба-
лажа 31, 35 и 36 

28 Производство и готови 
производи 60 и 63 

29 Стоки бб 

30 Разграничени лични до-
ходи и други издатоци 
од доходот по основ на 
залихи 18 

31 Вкупно (ред. бр. 27 до 30) 

32 Просечна состојба на за-
лихите 

33 Сезонски залихи (реден 
број 31 минус реден број 
32) 

1 2 3 4 

б) Извори на средства 
34 Дел од трајни и долго-

рочни извори за трајни 
обртни средства (конто 
900 плус реден број 25) 

35 Средства отстапени на 
трајно користење 902 

36 Долгорочни кредити за 
трајни обртни средства 

Дел од контото 
929 и контото 923 

37 Просечна состојба на 
примените аванси по ос-
нов на инвестиции 

просечна состојба 
на контото 230 

38 Просечна состојба на 
краткорочните кредити 
за залихи во кои учеству- просечна состојба 
ва примарна емисија на контото 933 

39 Вкупно (ред. бр. 34 до 38) 

40 Дел од трајни и долго-
рочни извори што се ко-
ристи за краткорочни 
пласмани (реден број 39 
минус ред. бр. 12, 26 и 
32) 

' 41 Необезбеден износ на 
трајни обртни средства 
од трајни и долгорочни 
извори (ред. бр. 12, 26 и 
32 минус реден број 39) 

42 Краткорочни извори на 
обртни средства што се 
користат за трајни об-
ртни средства (состојба 
на 31 декември 1983 го-
дина дина-
ри) 

43 Извори на други обртни 
средства што се користат 
за трајни обртни сред-
ства (состојба на 31 де-
кември 1983 година 
динари) 

44 Недостиг на трајни и до-
лгорочни извори што не 
е обезбеден од кратко-
рочни извори (реден број 
41 минус реден број 42) 

45 Недостиг на трајни и до-
лгорочни извори што не 
е обезбеден од кратко-
рочни извори и од изво-
ри на други обртни сред-
ства (реден број 41 минус 
реден број 42 и 43) 
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3. Краткорочни пласма-
ни 
а) Средства 

46 Побарувања за кратко- 15, 162, 165, 171 и 
рочни пласмани 205 

47 Побарувања за аванси 130 и 147 

48 Хартии од вредност 11 

49 Разграничени негативни 
курсни разлики по крат-
корочни извори до 31 де- дел 193 минус дел 
кември 1984 година 293 

50 Сезонски залихи (реден 
број 33) 

51 Вкупно (ред. бр. 46 до 50) 

б) Извори на средства 
52 Дел на трајни и долго-

рочни извори што се ко-
ристат за краткорочни 
пласмани (реден број 40) 

53 Дел од чистиот доход 
што се кроисти за об-
ртни средства 878 и 88 

54 Краткорочно здружени и 265, 274 и конта на 
вложени средства групата 94 

55 Краткорочни кредити делови од контата 
262, 269, 279, 933 и 
939 и контата 271, 
934, 935 и 936 

56 Обврски по меници 211 

57 Обврски за аванси дел од контото 230 
над просечната 
состојба и од кон-
тото 231 

58 Парични средства на ре-
зервите, солидарноста и 
други фондови на жиро-
“сметка 236 

59 Разграничени позитивни 
курсни разлики по крат- дел 293 минус 
корочни пласмани дел 193 

60 Вкупно (ред. бр. 52 до 59) 

61 Дел од краткорочни из-
вори што се користи за 
други обртни средства 
(реден број 60 минус ред. 
бр, 45 и 51) 

62 Необезбеден износ на 
краткорочни пласмани 
од краткорочни извори 
(реден бр. 45 и 51 минус 
ред. број 60) 
4. Други обртни средства 

1 2 3 4 

63 Средства 

64 Извори на средства 

65 Дел од извори на други 
средства што се користи 
за обртни средства (ре-
ден број 74, колона 5) 

бб Необезбеден износ на 
други средства (реден 
број 74, колона 6) 

67 Дел од извори на други 
обртни средства што се 
користи за пласмани 
(ред. бр. 64 и 65 минус 
ред. бр. 63 и бб) 

68 Необезбеден износ на 
други обртни средства од 
други извори на обртни 
средства (ред. бр. 63 и бб 
минус ред. бр. 64 и 65) 
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69 Основни средства 

70 Долгорочни пласмани 

71 Трајни обртни средства 

72 Краткорочни пласмани 

73 Други обртни средства 

74 Други средства 
75 В к у п н о (ред. бр. 69 до 74) 

На 198- година Раководител 
на организацијата 

Раководител на книго- (М.П.) односно 
водството, заедницата, 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-6346/2 
1 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Владо Клеменчич, с. р. 
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495. 
Врз основа на член 114 став 3 од Законот за помор-

ската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот комитет за сообраќај и вр-
ски, Републичкиот комитет за сообраќај и врски на СР 
Босна и Херцеговина, Републичкиот комитет за сообраќај 
и врски на СР Македонија, Републичкиот комитет за сооб-
раќај и врски на СР Словенија, Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски на СР Србија, Републичкиот комитет за 
поморство, сообраќај и врски на СР Хрватска, Републич-
киот секретаријат за работи на стопанството на СР Црна 
Гора, Покраинскиот комитет за сообраќај и врски на САП 
Војводина и Покраинскиот комитет за сообраќај и врски 
на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА СТРУЧНИОТ 
ДЕЛ НА ИСПИТНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОБИВАЊЕ 
ЗВАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА БРОДО-

ВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА 
МОРНАРИЦА 

Член 1 
Во Договорот за стручниот дел на испитната програ-

ма за здобивање звања на членовите на екипажот на бро-
дови на Југословенската трговска морнарица („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 16/83), во член 2 точка 4, по одредбата 
под д), се додава нова одредба под ѓ), која гласи: 4 

"ѓ) радиотелефонија: според испитната програма 
пропишана за звањето поморски радиотелефонист со оп-
ш 10 овластување.". 

Во точка 5), по одредбата под ѓ), се додава нова од-
редба под е), која гласи: 

“е) радиотелефонија: според испитната програма 
пропишана за звањето поморски радиотелефонист со оп-
што овластување (буквите а), б) и в).". 

Член 2 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат ов-

ластените претставници на учесници на договорот. 

Член 3 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. V/02-942/1 
Белград, 30 јануари 1985 година 

За Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски, 

Мустафа Пљакиќ, с.р. 

За Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски на СР Бос-

на и Херцеговина, 
Стјепан Домаќиновиќ, с.р. 

За Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски на СР Ма-

кедонија, 
Томе Малески, с.р. 

За Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски на СР Сло-

венија, 
Јулка Жиберт, с.р. 

За Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски на СР 

Србија, 
Ѓорѓе Митиќ, с.р. 

За Републичкиот комитет за 
поморство, сообраќај и вр-

ски на СР Хрватска, 
Славко Босанац, с.р. 

За Републичкиот секретари-
јат за работи на стопанство-

то на СР Црна Гора, 
Рајко Вукчевиќ, с.р. 

За Покраинскиот комитет за 
сообраќај и врски на САП 

Војводина, 
Јанош Мајор, с.р. 

За Покраинскиот комитет за 
сообраќај и врски на САП 

Косово, 
Хисен Бериша, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 17 
СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИ-

ОТ ТРУД 
Л. Заедницата на југословенските железници поведе 

постапка за оценување на уставноста на член 17 став 2 од 
Законот за судовите на здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 38/84). Предлагачот смета дека оспорената 
законска одредба не е во согласност со Уставот на СФРЈ 
поради тоа што самоуправните судови во организациите 
на здружен труд и во други самоуправни организации и 
заедници се судови од ист степен како и основните судови 
на здружениот труд, па поради тоа не е во согласност со 
уставот основниот суд на здружениот труд да ја оценува 
законитоста на одлуките на самоуправните судови форми-
рани во самоуправните организации и заедници. 

2. Со предлогот се доведува во прашање уставноста 
на одредбите на член 46 од Законот за судовите на 
здружениот труд од 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 24/74). Законот за судовите на здружениот 
труд од 1974 година престана да важи со влегувањето во 
сила на Законот за судовите на здружениот труд од 1984 
година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/84), врз основа на 
одредбите на член 24 од тој закон. Бидејќи Законот за су-
довите на здружениот труд од 1974 година престана да 
важи, а одредбата на член 46 од тој закон е идентична со 
одредбите на член 17 став 2 од Законот за судовите на 
здружениот труд од 1984 година, Уставниот суд утврди де-
ка предмет на предлогот за оценување на уставноста е 
член 17 став 2 од Законот за судовите на здружениот труд 
од 1984 година. 

3. Според член 225 од Уставот на СФРЈ, самоуправ-
ните судови се установуваат како судови на здружениот 
труд, арбитражи, мировни совети, избрани судови и како 
други форми на самоуправни судови. Од фактот дека и су-
довите на здружениот труд се самоуправни судови, како и 
оние што се основаат во самоуправните организации и за-
едници, не произлегува заклучок за еднакви надлежности 
на сите самоуправни судови од ист степен, односно заклу-
чок за тоа дека основниот суд на здружениот труд, како 
првостепен, не може да ја оценува одлуката на самоуправ-
ните судови во самоуправните организации и заедници. 

Според став 2 на член 226 од Уствот на СФРЈ, со соју-
зен закон се утврдуваат начелата за формирање, за над-
лежноста и за составот на судот на здружениот труд, како 
и постапката пред тој суд. Согласно со оваа уставна од-
редба, со сојузен закон може да се утврди надлежноста на 
судот на здружениот труд од прв степен (основен суд на 
здружениот труд) да одлучува за законитоста на одлуките 
на самоуправните судови во организациите на здружен 
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труд. Тоа што за законитоста на одлуките на самоуправ-
ните судови основани во организациите на здружен труд 
одлучува судот на здружениот труд од прв степен не прет-
ставува повреда на уставните одредби за самоуправните 
судови што во органиазциите на здружен труд Св основаат 
со самоуправен општ акт или со спогодба на странките. 
Со тоа се решава прашањето за одлучување за законитос-
та на одлуките што ги донесуваат тие судови, во соглас-
ност со одредбите на став 2 од член 233 на Уставот на 
СФРЈ, според кој со закон може да се определи кога и под 
кои услови против одлуката на самоуравниот суд е до-
пуштено правно средство. Затоа според оцената на Устав-
ниот суд на Југославија, за оценувањето на уставноста на 
оспорениот законски пропис е значајно дека со него 
можело да биде утврдено оти основниот суд на здружени-
от труд е надлежен да одлучува за законитоста на одлуки-
те на самоуправните судови во организациите на здружен 
труд, без оглед на тоа што е во прашање суд на здружени-
от труд од прв степен. Поради тоа, Уставниот суд на Ју-
гославија оценува дека оспорениот законски пропис пра-
шањето за одлучување за законитоста на одлуките на са-
моуправните судови во организациите на здружен труд го 
решава на начин кој е во согласност со Уставот на СФРЈ. 

Оспорениот законски пропис не е во спротивност со 
одредбата на став 3 од член 233 на Уставот на СФРЈ, за-
што со таа одредба не се уредува прашањето за над-
лежност од овој вид, туку можноста за побивање на одлу-
ка на самоуправниот суд кај редовниот суд и се уредува 
извршувањето на одлуките на самоуправните судови, од-
носно се утврдува дека со закон се пропишуваат условите 
за побивање на одлуките на самоуправните судови кај ре-
довните судови. 

Со оглед на изложеното, Уставниот суд на Југослави-
ја оценува дека оспорениот законски пропис го уредува 
прашањето за одлучување за законитоста на одлуките на 
самоуправните судови на начин што е во согласност со 
Уставот на СФРЈ. 

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 13 февруари 1985 година, заклучи дека устав-
носта на оспорениот пропис се оценува без одржување јав-
на расправа, па врз основа на член 375 став 1 точка 1 од 
Уствот на СФРЈ, едногласно донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 17 став 2 од Зако-

нот за судовите на здружениот труд се во солгасност со 
Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател д-р Васил Гривчев, и судии: д-р Јо-
сиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, 
Мустава Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, 
Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко 
Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 401/84 
13 февруари 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 39 ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКО-
НОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И НА ЧЛЕН 149 ОД 
ЗАКОНОТ НА СР БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА РА-

БОТНИТЕ ОДНОСИ 
1. Со решението У. број 74/83 од 24 мај 1984 година 

по повод иницијативата на Ферид Хаџиќ, од Сараево, Ус-
тавниот суд на Југославија поведе постапка за оценување 

на уставноста на член 39 од Законот на СР Бо,сна и Херце-
говина за измени и дополненија на Законот за работните 
односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 
26/82). 

2. Со чл. 39 и 25 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за работните односи („Службен лист на СР 
Босна и Херцеговина“, бр. 26/82) и член 17 од Законот за 
работните односни („Службен лист на СР Босна и Херце-
говина“, бр. 30/77 и 12/79) е пропишано дека работниот 
однос на уживателите на пензија, кои работен однос засно-
вале пред 30 декември 1977 година, како ден на влегување 
во сила на Законот за работните односи, им престанува 
кога се заснова работен однос со невработен односно со 
друг работник, или кога ќе се распореди работник во осно-
ваната организација на работите односно работните зада-
чи што ги вршел уживателот на пензија. 

3. Во текот на постапката за оценување на уставноста 
на член 39 од Законот за измени и дополенија на Законот 
за работните односи („Службен лист на СР Босна и Херце-
говина“, бр. 26/82) Собранието на СР Босна и Херцегови-
на го утврди пречистениот текст на Законот за работните 
односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 
4/84), Според пречистениот текст на Законот за работните 
односи, член 39 на Законот за измени и дополненија на За-
конот за работните односи стана член 149 од Законот за 
работните односи. По утврдувањето на пречистениот тек-
ст на Законот за работните односи, Собранието на СР Бос-
на и Херцеговина донесе Закон за измени и дополненија 
на Законот за работните односи („Службен лист на СР 
Босна и Херцеговина“, бр. 40/84). Со член 19 на тој закон е 
изменет член 149 од Законот за работните односи така 
што тој сега гласи: „На уживател на пензија кој е во рабо-
тен однос, работниот однос му престанува до 31 март 1985 
година." 

На седницата одржана на 13 март 1985 година, Устав-
ниот суд на Југославија ја разгледуваше содржината на 
одредбите на изменетиот член 149 од Законот за работни-
те односи (пречистен текст) и заклучи дека прашањето за 
престанување на работниот однос на уживатели на пензи-
ја, кои работен однос засновале пред 30 декември 1977 го-
дина, се решава на ист начин како и со одредбите на член 
39 од Законот за измени и дополненија на Законот за ра-
ботните односи. Уставниот суд на Југославија заклучи де-
ка со измените и дополненијата на Законот за работните 
односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 
4/84 и 40/84) не е отстранета неуставноста на член 39 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за работните 
односи и дека постапката за оценување на уставноста тре-
ба да се прошири и на одредбите на член 149 од Законот за 
работните односи (пречистен текст). 

4. На јавната.расправа, одржана на 25 април 1985 го-
дина, претставникот на Собранието на СР Босна и Херце-
говина го изнесе мислењето на Собранието според кое ос-
порените законски одредби се во согласност со уставот, а 
нивното донесување е резултатот од големата невработе-
ност во СР Босна и Херцеговина, која треба да се ублажи и 
со престанување на работниот однос на лица што ги ос-
твариле правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње, а се наоѓаат во работен однос независно од тоа дали 
работен однос засновале пред 30 декември 1977 година 
или подоцна. Спротивното сфаќање за уставноста на ос-
порените законски одредби, би значело прифаќање на тео-
ријата за стечени права, на која во нашиот правен систем 
нема место. Ако и се поставува прашање за повратното 
дејство на оспорените законски одредби, треба да се има 
предвид дека такво дејство е допуштено кога е во праша-
ње закон и дека Собранието на СР Босна и Херцеговина 
оцени дека е тоа во општ интерес. 

Претставникот на Сојузниот комитет за труд, здрав-
ство и социјална заштита имаше исто мислење за устав-
носта на оспорените законски одредби како и претставни-
кот на Собраниоет на СР Босна и Херцеговина. 

5. По одржаната расправа, Уставниот суд на Југосла-
вија оцени дека оспорените законски одредби не се во сог-
ласност со Уставот на СФРЈ. 
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Со Законот на СР Босна и Херцеговина за работните 
односи е утврдено дека работниот однос престанува, по 
сила на законот, кога работникот ќе наполни 40 (маж), од-
носно 35 (жена) години стаж на осигурвање или кога ќе на-
полни 65 (маж), односно 60 (жена) години живот и најмал-
ку 25 години пензиски стаж. Престанувањето на работни-
от однос по сила на законот е условено со навршување на 
определени години живот односно години пензиски стаж. 

Со член 39 од Законот за измени и дополенија на За-
конот за работните односи - со упатување на одредбите 
на член 17 од Законот за работните односи член 25 од За-
конот за измени и дополненија на Законот за работните 
односи („Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 
26/82) со кои сзе уредува засновањето и престанувањето на 
работниот однос на уживатели на пензија - според оцена-
та на Уставниот суд на Југославија, престанувањето на ра-
ботниот однос на лицата кои, како уживатели на пензија, 
засновале работен однос пред 30 декември 1977 година, 
значи пред влегувањето во сила на Законот за работните 
односи и неговите измени во 1982 година, се уредува на 
начин спротивен на одредбите на Законот за работните 
односи кои се однесуваат на престанувањето на работниот 
однос по сила на законот. Со упатување на одредбите на 
член 17 од Законот за работните односи („Службен лист 
на СР Босна и Херцеговина“, бр. 36/77 и 12/79) посредно 
се упатува и на член 25 од Законот за измени и дополенија 
на Законот за работните односи, („Службен лист на СР 
Босна и Херцеговина“, број 26/82), според кој работниот 
однос на уживател на пензија му престанува со де^от на 
засновањето работен однос со невработен односно со друг 
работник, независно од тоа дали засновал работен однос 
под условите утврдени со Законот за работните односни 
(член 17) или пред влегувањето во сила на тој Законот. 

Со проширувањето на важноста на одредбите на За-
конот за работните односи за условите под кои можат да 
се вработуваат уживатели на пензија по неговото влегува-
ње во сила и на оние уживатели на пензија, кои работен 
однос засновале пред 30 декември 1977 година, кога за 
вработување на пензионирани лица не биле пропишани 
посебни услови, тие лица се доведуваат во нееднаква по-
ложба со другите работници во работен однос во поглед 
на престанувањето на работниот однос по сила на зако-
нот. Со член 39 на Законот за измени и дополненија на За-
конот за работните односи всушност се установуваат два 
режима на престанување на работниот однос по сила на 
закон: еден, кој престанувањето на работниот однос по си-
ла на законот го условува со навршување на пропишаните 
години живот и години пензиски стаж, и друг, кој прес i а-
нувањето на работниот однос по сила на законот го врзу-
ва само за околноста што работникот порано остварил 
права од пензиското и инвалидското осигурување, неза-
висно од тоа дали работен однос засновал пред 30 декем-
ври 1977 година и независно од тоа дали во новото врабо-
рување наполнил исти години на живот односно години 
пензиски стаж како и другите работници. На тој начин ра-
ботниците кои, како уживатели на пензија, работен однос 
засновале пред 30 декември 1977 година, се доведуваат во 
нерамноправна положба со другите работници во поглед 
на условите за престанување на работниот однос по сила 
на законот, зашто не се води сметка за тоа дали ги испол-
ниле истите услови за престанување на работниот однос 
по сила на законот како и други работници. 

6. Иако со член 149 од Законот за работните односи 
(„Службен лист на СР Босна и Херцеговина“, бр. 40/84) 
повеќе не се зборува за престанување на работниот однос 
по сила на законот на уживатели на пензија кои работен 
однос засновале пред 30 декември 1977 година, Уставниот 
суд на Југославија оценува дека ни со тој законоски про-
пис не се води сметка за тоа дека споменатата категорија 
работници имаат право работниот однос да им престане 
по сила на законот, под исти услови како и на другите ра-
ботници во работен однос. 

7. Со Оддел II на Основните начела на Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека неприкосновена основа на положба-
та и улогата на човекот во социјалистичкото општествено 

уредување на СФРЈ претставува и еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето, во согласност 
со уставноста и законитоста, а во член 154 на Уставот тоа 
начело е изразено и со уставната одредба за еднаквоста на 
граѓаните во правата и должностите и за нивната еднак-
вост пред законот. Согласно со наведеното уставно наче-
ло и со одредбите на член 154 став 2 од Уставот на СФРЈ, 
уредувањето на положбата на работниот човек во 
здружениот труд, според мислењето на Уставниот суд на 
Југославија, бара такво уредување на работните односи во 
кое на секој работник во здружениот труд му се овоз-
можува еднаквост во правата односно еднаквост во по-
глед на траењето на работниот однос и условите под кои 
работниот однос на работникот му престанува против не-
гова волја. 

Со одредбата на став 6 од член 159 на Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека на работник може да му престане 
работата против негова волја само под условите и на на-
чинот што се утврдени со закон. Законското пропишување 
на условите под кои на работник може да му престане ра-
ботата против негова волја, не значи и можност за утврду-
вање на такви услови кои работниците ќе ги доведуваа i во 
нееднаква и нерамноправна положба во поглед на преста-
нувањето на работниот однос против нивна волја. Затоа 
оваа одредба на Уставот на СФРЈ не може да се сфати та-
ка што за една категорија работници да се пропишуваат 
услови за престанувале на работниот однос против ни-
вната волја, што се по неповолни од условите утврдени за 
другите работници! 

Уставното право на работа и начинот на негово ос-
тварување и траење, може да се пропишува со закон, во 
смисла на член 203 став 3 од Уставот на СФРЈ во врска со 
член 159 став 6 од Уставот на СФРЈ, но со почитување на 
наведеното уставно начело за еднаквоста на правата, 
должностите и одговорностите на луѓето во остварување-
то на тоа право. Согласно на сето тоа, и во случајот на ос-
порените законски одредби морало да се води сметка за 
тоа во утврдувањето на условите за престанување на ра-
ботниот однос на работникот против негова волја и на ли-
цата кои, како уживатели на пензија, засновале работен 
однос пред 30 декември 1977 година, да им се овозможи 
р а б о т пот однос против нивна волја да им престанува 
под еднакви услови како и на другите работници во 
здружениот труд. Бидејќи тие лица се ставаат во нееднак-
ва положба во поглед на престанувањето на работниот од-
нос против нивна волја во однос на другите работници, 
Уставниот суд на Југославија наоѓа дека оспорените за-
конски одредби не се во согласност со Уставот на СФРЈ. 

8. Уставниот суд на Југославија, на седницата за сове-
тување и гласање, одржана на 4 јуни 1985 година, врз осно-
ва на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 39 од Законот за 

измени и дополненија на Законот за работните односи на 
СР Босна и Херцеговина не биле во согласност со Уставот 
на СФРЈ за време на нивното важење. 

Одредбите на член 149 од Законот за работните одно-
си на СР Босна и Херцеговина не се во согласност со Ус-
твот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во следниот состав: претседател д-р Јосиф Трајковиќ, и су-
дии: Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, 
д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, 
Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, 
Божидар Булатовиќ и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 74/83 
4 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 
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О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 2 СТ. 1 
И 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА СФРЈ 

1. Основната организација на здружен труд Фабрика 
за вар Шеварлие кај Добој, здружена во Работната органи-
зација Рудник на варовници и фабрика за вар „Добој", и 
Основната организација на здружен труд за истражување, 
развој и контрола „Развој“ - Беочинска фабрика за це-
мент, пред Уставниот суд на Југославија покренаа постап-
ка за оценување на уставноста на член 2 ст. 1 и 2 од Зако-
нот за празниците на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
6/73), бидејќи сметаат дека таа одредба е несогласна со 
Уставот на СФРЈ оти на работниците, чијшто седмичен 
одмор паѓа во некој друг ден во текот на седмицата, а не 
во недела, не им е овозможено да се одморат и да ги л и з -
нуваат празниците на СФРЈ на начинот утврден со оваа 
одредба. 

2. Со член 2 став 1 од наведениот закон е определено 
Новата година да се слави на 1 и 2 јануари, Први мај -
Празник на трудот, на 1 и 2 мај, а Дваесет и деветти ноем-
ври - Денот на Републиката, на 29 и 30 ноември. Ако еден 
од тие празнични денови паѓа во недела, според став 2 на 
тој член, како празник се смета и првиот следен работен 
ден по тие два дена. 

3. Со член 162 став 4 од Уставот на СФРЈ е утврдено, 
покрај другото, правото на работниците на неделен, т.е. 
седмичен одмор. Условите и начинот на користењето на 
ова право се утврдуваат со законот и со самоуправни оп-
шти акти. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е 
повредено со Уставот на СФРЈ утврденото право на ра-
ботниците на неделен одмор со тоа што е предвидено да 
се празнува и првиот следен работен ден, ако еден од два-
та празнични дена паѓа во недела, а не во некој друг ден во 
текот на седмицата, бидејќи правото на неделен, т.е. сед-
мичен одмор, како право што потекнува од трудот и по 
основ на трудот, се заснова и се остварува врз основа на 
посебни уставни и законски одредби, на начинот утврден 
со самоуправен општ акт. 

Според член 281 став 1 точка 9 од Уставот на СФРЈ, 
федерацијата ги утврдува празниците на СФРЈ. Со Зако-
нот за празниците на СФРЈ се утврдени празниците на 
СФРЈ и начинот на нивното празнување, како и тоа дека 
како празник се смета и првиот следен работен ден по тие 
два празнични дена, ако еден од нив паѓа во недела (член 2 
ст. 1 и 2). Околноста што со сојузниот закон е пропишано 
дека, ако еден ден од тие празници паѓа го недела, ќе се 
празнува и следниот ден, не ја прави неуставна таа закон-
ска одредба. Дали на сличен начин треба да се регулираат 
и некои други ситуации, тоа е работа на законодавната по-
литика. 

4. Согласно со член 35 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/85), 
Уставниот суд на Југославија одлучи предлозите на овлас-
тените предлагачи да не му се доставуваат на доносителот 
на оспорениот закон заради давање одговор (чл. 17 и 20 од 
Деловникот на Уставниот суд) имајќи предвид дека Ус-
тавниот суд на Југославија за таа работа веќе одлучувал и 
дека во овие предлози не се дадени нови причини за пои-
накво определување за таа работа (Решение У-бр. 141/80 
од 13 октомври 1981 година). 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 5 јуни 1985 година, врз основа на член 375 од 
Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот 
суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 

1. Се одбива предлогот на Основната организација на 
здружен труд Фабрика за вар Шеварлие кај Добој, 
здружена во Работната организација Рудник на варовници 
и фабрика за вар „Добој", и на Основната организација на 
здружен труд за истражување, развој и контрола „Развој“ 
на Беочинската фабрика за цемент да се утврди дека член 
2 ст. 1 и 2 од Законот за празниците на СФРЈ се несогласни 
со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот сос-
тав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Јо-
сиф Трајковиќ и судиите: Воислав Ракиќ, д-р Александар 
Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан 
Штрбац, Иван Франко, Јаким Спировски, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Рамадан Враниќи и 
Божидар Булатовиќ. 

У-бр.383/84 и 54/85 
5 јуни 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија 
Д-р Јосиф Трајковиќ, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за зголемување на ви-
сочината на конзуларните такси, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 33/85, се поткрала долунаведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВИСОЧИНА-

ТА НА КОНЗУЛАРНИТЕ ТАКСИ 
Во точка 1 став 1 наместо зборот: „регуларните" тре-

ба да стои зборот: „конзуларните“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 11 
јули 1985 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за определување на стоки за кои се плаќа 
посебна давачка за израмнување на даночното оптовару-
вање на увезените стоки во 1985 година, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/85, се потерала долунаве-
дената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛДУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА КОИ 
СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА 
Во точка 5, наместо зборот: „осмиот“ треба да стои 

зборот: „наредниот“. 

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 17 
јули 1985 година. 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 238 став 2 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85),.Сојузниот извршен совет, 
донесува 

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

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
За заменик на директорот на Сојузниот завод за цени 

се назначува Бранко Гостовиќ, досегашен секретар во Со-
јузната заедница за работи на цените. 

С.п.п. бр. 807 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 167 с т а в 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Никола Краиновиќ, 
поради исполнување на условите за престанок на работни-
от однос по сила на законот. 

На именуваниот работниот однос му престанува на 
30 јуни 1985 година. 

С.п.п. бр. 808 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Борис Миљовски, по-
ради исполнување на условите за престанок на работниот 
однос по сила на законот. 

На именуваниот работниот однос му престанува на 
30 јуни 1985 година. 

С.п.п. бр. 809 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот 

секретаријат за надворешни работи Владо Шестан, пора-
ди исполнување на условите за престанок на работниот 
однос по сила на законот. 

На именуваниот работниот однос му престанува на 
30 јуни 1985 година. 

С.п.п. бр. 810 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 

'(„Слу“жбен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за надворешни работи Милиќ Бугарчиќ, поради 
исполнување на условите за престанок на работниот од-
нос по сила на законот. 

На именуваниот работниот однос му престанува на 
30 јуни 1985 година. 

С. п. п. бр. 811 
27 јуни 1985 година 

Белград, 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР НА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти се назначува Здравко Мустаќ, заменик на републич-
киот секретар за внатрешни работи на СР Хрватска. 

С. п. п. бр. 812 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти се назначува Јернеј Врхунец, заменик на републички-
от секретар за правосудство и управа на СР Словенија. 

С. п. п. бр. 814 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти се назначува Драган Милосавлевиќ, директор на Ви-
шата школа за внатрешни работи во Белград. \ј 

С.л.п. бр. 824 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Землгарич, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИ-

ОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник на сојузниот секретар за внатрешни ра-

боти се назначува Селман Укај, досегашен претседател на 
Собранието на Општината Пеќ. 

С. п. п. бр. 815 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузнио.т извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА 
ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Се разрешува од должноста началник на Службата за 

персонални работи на Сојузниот извршен совет Владимир 
Аритоновиќ, со 5 јули 1985 година, поради истекот на вре-
мето на кое е назначен. 

С.п.п. бр. 823 
5 јули 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с 

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од За-
конот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од должноста советник на сојузниот 
секретар за пазар и општи стопански работи Сава Јовано-
виќ, поради исполнување на условите за престанок на ра-
ботниот однос по сила на законот. 

На именуваниот му престанува работниот однос на 
30 јуни 1985 година. 

С.п.п. бр, 825 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар за внатрешни работи Драгутин Паповиќ, со 30 ју-
ни 1985 година, поради истекот на времето на кое е назна-
чен. 

С.п.п. бр. 827 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
iA РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
Се разрешува од должноста помошник на сојузниот 

секретар1 за внатрешни работи Рикард Корљан, со 30 јуни 
1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен. 

С.п.п. бр. 828 
27 јуни 1985 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
1 Јанез Земљарич, с.р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Церовец Томо Винко, Хорват Марије Казимир, Мус-

тач Андрије Здравко, Павловић Милана Михаел, Вугри-
нец Николе Фрањо; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Милеуснић Ђуре Живко, Мркић Боне Рудолф; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ајдуковић Милана Стево, Алексић Мане Спасеније, 

Боланча Анте Јосип, Будимир Милоша Слободан, Бујас 
Јосе Анте, Булић Анте Јаков, Чортан Луке Никола, Глу-
мац Миле Недељко, Грба Ђуре Милан, Гргоринић Јосипа 
Марио, Хорватин Ивана Јосип, Кобешћак Антуна Звонко, 
Ковачевић Марка Иван, Михелчић Рудолфа Златко, Ми-
нић Стеве Јован, Миоч Ивана Недељко, Мишљенчевић 
Паје Ђуро, Мусулин Николе Милан, Печар Ивана .Мирко, 
Спориш Мирка Анте, Шулек Блажа Бранко, Шуле Анте 
Влатко, Вукелић Мане Дане, Заборски Николе Јосип; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со кој“а се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Марчан Анте Анте, Матутиновић Јуре Чедомир, Ве-

лисављевић Ђуре Душан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алавања Петра Јован, Барбир Анте Жељко, Брковић 
Божо Милан, Бундало Николе Александар, Цвитановић-
-Гвоздић Ивана Мандица, Чубрило Николе Јанко, Чукац-
-Чемерика Рока Моника, Драча Илије Стеван, Драганић 
Изидора Славко, Ђукић Мирка Симо, Факчевић Петра Јо-
со, Гамбирожа Анке Стјепан, Главор Ивана Стипе, Глу-
мац Милана Димитрије, Грегорић-Јукић Крижана Олга, 
Гргић Јосипа Томислав, Груловић Шпире Јован, Гвоздић 
Вида Милош, Хећимовић Мате Жељко, Јањанин Петра 
Симо, Коларец Маќеа Иван, Крижановић Стипе Марко, 
Лалевић Мирка Ст-ево, Личина Андрије Душан, Лончаре-
вић Богољуба Петар, Маревић Јуре Божидар, Матичић 
Андрија Вилко, Матијевић Миле Драган, Мазур Стево 
Иван, Марџанић Мехмеда Рагиб, Микић-Лозо Лазе Радој-
ка, Мрдаљ Раде Милан, Никшић Ивана Славко, Орозовић 
Илије Стеван, Пацек Адама Мато, Парат Томе Здравко, 
Павлица Адама Алекса, Петровић Светозара Бранко, По-
лић Алберта Јосип, Постружин Стјепана Фрањо, Пожега 
Миће Иван, Радовић-Петровић Ђуре Зорка, Рађеновић 
Петра Милан, Раковић Стојана Недељко, Рамај Уке Суљо, 
Ратковић Максима Милан, Сунајко Дмитра Јово, Шебек 
Имбро Иван, Шево Илије Милан, Шијан Јовице Дмитар, 
Широки Василије Петар, Шокчевић Драгутина Борислав, 
Шућур Ивана Анте, Токић Блажа Миле, Урадин Милана 
Звонко, Велимировић Вука Милка, Видовиќ Габре Слобо-
дан, Воглеш Фрање Фрањо, Врећа Глиге Ристо, Вујанић 
Ивана Гаврило, Злабник Леополда Дамир, Жрнар-Цип-
риш Јанка Хелена, Жужа Стипе Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алерић Марка Доминко, Ардалић Николе Гојко, Ар-

нерић Николе Јосип, Бален Ивана Дане, Барбарић-Барто-
лић Мије Ивана, Барић Драгутина Радослав, Бартолец 
Јанка Вилим, Башић Арифа Атиф, Бегић Миле Никола, 
Белавић Марка Мијо, Бибић Божо Јово, Бичанић Филипа 
Божо, Бијелић Реџо Адем, Бијелић Љубе Обрад, Бишкуп 
Стјепана Драго, Бјелош Ђуре Јово, Бјелош Милкана Мил-
кан, Бојанић Милана Јово, Бонић Драге Јуре, Бралић-Ба-
гат Анте Одеса, Брезовић Николе Драго, Бркић Величка 
Драгољуб, Бркић Мирка Јовица, Бућан Симе Душан, Бу-
кал Петра Стјепан, Буовац Мијата Лука, Бушић Антуна 
Стјепан, Царић Петра Ђорђе, Цигановић Јована Дмитар, 
Црнчевић Тодора Душан, Ћасић Милана Пајо, Ћирако-
вић-Радминић Мато Штефица, Ћировић Чедомира Вели-
мир, Ћуић Милана Вјекослав, Ћук Павле Никола, Чалић 
Илије Милан, Чокеша Милоша Мане, Чретни Фрање 
Блаж, Диковић Ивана Романо, Додић Ивана Илија, Допуђ 
Симе Илија, Драгаш Игњатија Јоцо, Драгишић Васе Ми-
лан, Дукић Јована Ђуро, Ђорђевић-Загорац Јосипа 
Јожица, Ђорђевић Владимира Никола, Ђукић Јанка Сто-
јан, Ђурић Марка Милош, Ђуришевић-Рукавина Илија 
Ана, Џелетовић Трипе Стево, Ераковић Ђуре Дмитар, Фа-
бац Ивана Антон, Фабијанец Јуре Вјекослав, Ферлендиш 
Стјепана Иван, Филипћ Милана Борис, Галиновић Сле-
пана Андро, Гапшарец Антуна Мато, Главић Блажа Блаж, 
Гојак Марина Фердинанд, Годић-Мрдаковић Новака Љи-
љана, Грубишић Јосипа Иван, Грујић-Селимовић Шефки-
је Мерсија, Хорват-Милорадовић Ђуре Ерна, Хорват Јо-
сипа Јосип, Хорват Антуна Стјепан, Хорват Стјепана 
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Стјепан, Хорватић-Варга Стјепана Вера, Иванишевић Но-
вака Љубомир, Ивошевић Јована Марко, Јанчић Миле 
Богданка, Јашаревић Мустафе Реџо, Јерговић Миле Пе-
тар, Јолић Иве Веселко, Јукић Мије Мирко, Кајтез Лазара 
Сава, Калабић Синана Хајдер, Карановиќ Марка Чедо, 
Ќелава Ловро Јосип, Келеминец Милана Маријан, Керо 
Николе Пашко, Клепач Маријана Антун, Кокановић Бар-
тола Анте, Кокановић Ивана Звонимир, Кончар Јанка 
Стево, Коњић Мате Драгутин, Костић Ранка Радослав, 
Ковач Јосипа Иван, Ковачевић Гостимира Мирко, Ковље-
нић Перо Лука, Крајачић Николе Владо, Краљ Мирка 
Стјепан, Крижник-Јозић Ивана Ирена, Крстинић Јосипа 
Јован, Кршић Теодора Обрад, Курелић Антона Данијел, 
Лалић Душана Јован, Лалић Пане Мишо, Ламот Мије 
Станко, Ласковић-Босанац Велимир Љепосава, Лукаче-
вић Илије Златко, Лукетић Анте Петар, Лукић Обрада Јо-
ван, Мајурец-Крушић Јосипа Драгица, Манојловић Нико-
ле Вујо, Маринковић Николе Милан, Марковић Љубана 
Ранко, Мартиновић Томе Паве, Матић Лазе Симо, Медић 
Николе Милан, Мијатовић Госте Недељко, Милановић 
Перо Перо, Милетић Пера Иван, Милетић Иполито Ливи-
јо, Миљевић Жарка Борислав, Мовре Марка Здравко, Му-
сић-Џепина Јанка Јованка, Неговец Стјепана Милан, Не-
кић Анте Иван, Николић Винка Матија, Никшић Луке Јо-
сип, Новаковић-Хелмрих Фрање Јелка, Новко Стјепана 
Винко, Новоселц Антуна Звонимир, Обрадовић Илије Љу-
бо, Огњеновић Петра Владо, Остречки-Кршинић Николе 
Катица, Папић Ивана Томислав, Парамински Аугуста 
Станко, Павловић Рудолфа Драгутин, Павловић Јована 
Владо, Пецо Хусе Хуснија, Печар-Микић Душана Мира, 
Пејновић Љубица Алекса, Пејновић-Владишковић Егидиа 
Бруна, Пемић Алојза Даринко, Перкец Људевита Иван, 
Пернер Стјепана Ивица, Петковић Трајка Стојан, Петров 
Роке Иве, Пинтарић Јосипа Маријан, Пинтарић Ивана Ви-
нко, Пирић Јозо Мирко, Поповиќ Милана Никола, Поса-
кан Ивана Ивица, Поткоњак Милана Радивоје, Радако-
вић-Абрлић Ивана Мира, Радишић Јове Драгош, Рибар 
Миладин Марко, Романић Лазе Бошко, Романић Боже 
Бранко, Роша-Сушец Мирка Марија, Русац Мартина 
Марчело, Русек Имбре Драго, Самац Станка Миле, Сан-
тини Боже Миле, Савић Милића Никола, Селимовић На-
зима Алија, Сенчар-Вургинец Николе Марија, Славица 
Грге Винко, Слукић Стјепана Стјепан, Смиљанић-Осто-
јић Светозара Јелка, Смиљчић Ристе Милан, Сокановић 
Јове Бранко, Станић Андрије Иван, Старчевић Милорада 
Стојан, Сташћик Јосипа Мартин, Степанић Мије Милан, 
Стоисављевић-Павловић Ђуре Даница, Стричевић Тодо-
ра Јанко, Судар Велимира Петар, Сукнаиц Фрање Алојзи-
је, Сурла Стеве Момир, Ђимуновић Анте Анте, Шнајдер 
Мато Мирко, Шпехар Анте Иван, Шплајт 'Фран,е Вјекос-
лав, Штевоња Илије Миле, Штрбац Којо Маринко, Шуји-
ца Михајла Јован, Шурин Стеве Славко, Шурин Стеве То-
мо, Тадић Станоје Радомир, Тамбић Гојка Славко, Томље-
новић Луке Жељко, Тонковић-Шунко Драгутина Виктори-
ја, Трбовић Мане Ђуро, Трзе Илије Владимир, Туркаљ 
Стјепана Милан, Уљаревић Боже Спасоје, Ведерњак Ми-
лије Јелица, Вичевић Смиљана Борис, Видић Милана Ду-
шан, Винчић Стојана Михаило, Вишић Јакоба Стјепан, 
Влачић Андрија Виктор, Влахек Драгутина Иван, Војно-
вић Станка Милош, Вркић Стојана Драган, Вујасиновић 
Радована Живојин, Вукмир Петра Миле, Вукобратовић 
Миле Душан, Вукоја Ивана Грга, Вукшић Милана Раде, 
Вулетић Јанка Милан, Зриншћак Мије Стјепан; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Келчец Јосипа Јосип, Полић Анте Јошко; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Баргур-Мајор Андрија Марија, Балија-Врачар Илија 

Марија, Басарич Милоша Душан, Билафер-Ставницки Ја-
кова Марија, Билбија Милоша Милан, Бјелош-Хрњак Ра-
домира Босиљка, Благус Ивана Иван, Брека-Петровић 
Петра Савка, Бучак Ивана Иван, Будимир Николе Мило-
рад, Будиша Јуре Шиме, Булимбашић Милана Горки, Ћу-
либрк Марка Стево, Џафић Османа Хамдија, Есерт Ру-
долф Крунослав, Филиповић Мате Мијо, Фолнеговић 
Славка Звонимир, Францетић Ивана Мате, Гајић Илије 
Илија, Галић Миријана Бруно, Голубовић-Цвртњак Кле-
мена Марија, Гранић Драгана Мирослав, Гулишија Винка 
Жељко, Хабуш-Крањец Милана Марија, Хорват Стјепана 
Винко, Хорватић-Филипчић Ивана Паула, Искра Антона 
Јурај, Караматић-Бајић Ђуре Радојка, Киригин-Вулић Иб-
рахима Нафија, Клепац Јосипа Ненад, Косић Милоша 
Миле, Ковачевић Боже Стојан, Козмар-Цигут Јосипа Ире-
на, Крндија Петра Милојко, Кукић Бранка Гојко, Кукуљ-
-Жгела Валентина Ана, Лацковић Адама Никола, Лада-
вац-Бажон Јосипа Петрица, Маревић Јосипа Круно, Мат-
јачић Леонарда Владимир, Мажибрада-Папац Јосипа Дра-
гица, Мажибрада Мирка Златко, Недвед-Бертић Милана 
Марија, Новак Мије Здравко, Његован Ђуре Милан, Пин-
тар Виктора Борис, Прибић Буде Дане, Пуља Ђуре Мијо, 
Рафаелић Јосипа Јосип, Ракић-Баленовић Мате Марија, 
Ристић Драги Бранислав, Рогић-Марковић Боже Олеан-
дра, Рудан Ибра Халил, Саблић Милана Бранко, Савур-
дић Младена Стево, Срдоч Јосипа Ненад, Стипетић Билка 
Мирослав, Судар Милана Никола, Шарац-Шујица Мила-
на Славка, Ткалец Јосипа Стјепан, Томашевић Милоша 
Станка, Тумбас Драге Здравко, Везмар Иван“а Јован; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ардалић Обрада Петар, Бајсић Јосипа Драгутин, Ба-

рић Аугуста Борис, Башић-Крачун Леополда Павица, Би-
јађија-Вукојевић Мише Паулина, Блажић Јосипа Антун, 
Бојадић Јована Мирко, Бојанић Стеве Петар, Борбаш 
Фрање Владо, Бот Густе Михаел, Божић Раде Вељко, Бра-
дић-Ословар Никола Зденка, Бркић-Лазар Јосипа Јосипа, 
Царевић Ранка Милан, Црнобрња Исо Владимир, Цврти-
ла Јанка Мартин, Ђурко Марка Марија, Ђус Славка Даво-
рин, Чавић Бранка Душан, Црнчец Фрање Драгутин, Де-
лић Михајла Радојка, Дерајић Лазара Богољуб, Дмитро-
вић Бранка Рајко, Дракулић Вељка Војка, Драшковић-
-Купрешанин Миланка Сока, Дрљача-Славуљ Бранка Да-
ринка, Дробац Ђурађа Спасеније, ЂукановиИ-Чанковић 
Милоша Радмила, Ђуричић Итната Вељко, Фрлан-Лучић 
Мате Ђурђица, Гатарић Вида Петар, Гаврановић Станка 
Симо, Генц Јосипа Јосип, Грац-Михић Стјепана Анкица, 
Хабазин-Мрвељ Јерка Љубица, Хаџић Мује Мухамед, 

.Хрен Николе Стјепан, Иваничевић Милана Јовица, Ива-
новић Стјепана Стјепан, Јагушт Павла Виктор, Јелић Дра-
гутина Иван, Каламиза Имбро Јосип, Кијурко Боже Бран-
ко, Кизић Славка Тодор, Кнежевић Марте Бартол, Коци-
јан Виктора Слободан, Коњевић Милана Јово, Коњевода 
Фране Славко, Крафт Роберта др Рудолф, Кричка-Ујако-
вић Мате Милка, Крмпотић-Рендулић Луке Бранка, Ку-
бељ Фрање Ранко, Кулишић-Гргић Боје Милка, Кулишић-
-Габрек Рок Нада, Куртањек Алберта Драго, Ладавац-Ма-
тић Казимира Марија, Лангер-Херјавец Антуна Анђела, 
Лолић Никола Ђуро, Лончаревић-Годић Драгана Мирја-
на, Љубић Ивана Борис, Мачечевић-Скок Јакоба Драгица, 
Мајетић-Херцигоња Драгутина Божица, Мамула Светоза-
ра Милош, Марциуш Стјепана Марјан, Михајловић-Вра-
њеш-Гутић Шпире Слађана, Михалић-Капчић Драгутина 
Штефица, Мллања-Штрбо Милана Љерка, Милосавље-
вић-Бартолец Ивана Анкица, Мравлинчић-Храстић Дра-
гутина Зорка, Мрвац-Балент Ивана Катарина, Мрвичин 
Анте Иван, Нађи Ловро Иван, Никшић-Полдругач Мато 
Зденка, Новак Андрија Антун, Новак Фрање Иван, Ново-
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сел Ивана Петар, Опачић Милана Стево, Парис Јоакима 
Јосип, Пашић-Радовић Будо Неђељка, Павиќ Мирка Ја-
коб, Павић-Предовић Николе Злата, Пепелко Стјепана 
Милан, Петровић Његована Драго, Петровић Петра Ђо-
рђе, Пфеифер Цецелије Јожеф, Пинтек Јосипа Стјепан, 
Плавша Николе Бранко, Плетикоса-Јелић Фрање Штефи-
ца, Подкрајац Јово Никола, Промуш Мије Фрањо, Пер-
нер-Влатковић Милана Милица, Прпић. Анте Ивица, Пу-
халовић-Томасовић Јосипа Ратка, Радаковић Милана Ђо-
рђе, Радаковић Илије Илија, Рашић-Стипановић Николе 
Драгица, Саболовић Мате Марија, Салкић Салиха Фик-
рет, Слуњски-Шимаг Мирка Божена, Соломун Димитра 
Светко, Станисавац Милоша Душан, Станојевић Д и м т -
ров Раденко, Стиплошек-Кецур Петра, Кристина, Сушањ 
Радована Иван, Шабић Мехмеда Фехим, Шебро-Римац 
Карла Неда, Шимац-Ерцеговић Ивана Даница, Шимић Ју-
ре Филип, Шкрбић-Цимаш Иве Милка, Шпановић Николе 
Милош, Тесла Исе Ђуро, Ткалчевић Ивана Иван, Торпћ-
-Димитријевић Милија Олга, Урукало Николе Душан, 
Вешлигај Милана Иван, Видовић Миливоја Иван, Зец 
Илија Милош, Зорман Драгутина Стјепан, Жарковић Ми-
ле Јово. 

Бр. 31 
3 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 
- по повод триесетгодишнината на постојната из-

ложба „Низ историјата на железниците и железничарите 
на Југославија“, а за заслуги и успеси постигнати во музеј-
ската дејност и придонес во проучувањето на историјата 
на југословенските железници 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Железнички музеј ЈЖ - ЈУР Завода за новинско-изда-
вачку и пропагандну делатност Југословенских железница 
- Белград; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Радовић Алексе Радомир; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Поповић Лазара Драгутин; 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на соработката и пријателските односи меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и другите 
земји 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Чаловски Ахила Митко, Јовић Јована Ђуро, Кљун 
Ивана Едвард, Свете Јосипа Зденко, Старчевић Ивана 
Светозар, Шестан Јосипа Владо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Радовић Богдана Ђукан, Родић Радета Душан; 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Јована Славољуб, Диздаревић Шефкије Фа-

ик, Глишић Љубомира Станојло, Кулић Михаила Јосип, 
Лаличић Јока Душан, Липковски Александра Трајко, Лом-
бардић Тома Петар, Манетовић Глигорија Александар, 
Маслић Ђока Анђелко, Мрша Марка Иван, Поповац Лаза-
ра Веселин, Секулић Филипа Милосав, Трајковски Томе 
Трајко, Треневски Злате Вено, Узелац Стевана Илија, Ви-
лус Јована Ранко; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод шестогодишнината на Херцег Нови, а за 
заслуги во развивање на планинарско-скијачкиот спорт и 
придонес во зачувувањето на традициите на Народноос-
лободителната борба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Планинарско-смучарско друштво „СУБРА" - Херцег 
Нови; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Шарановић Михаила Ново; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Перуновић Петра Велизар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Филиповић Драгутина Слободан, Јауковић Веља Гав-

рило, Костић - Шарановић Петра Јелена, Вујошевић Пет-
ра Максим; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кековић Богића Владимир; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Драгашевић Јована др Слободан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јарамаз Јакова Стеван; 

Од С Р Х р в а т с к а 

- по повод сто и четириесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето на културио-
-уметничкиот живот и значајниот придонес во ширењето 
на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Градска глазба - Дубровник; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Лошињске пловидбе, РО за поморски пријевоз робе и 

путника, поправак бродова и туризам - ООУР Бродарство 
поморски пријевоз робе и путника - Мали Лошињ; 

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

Металска индустрија „Стандард“ Осијек; 

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

„Пеко“ Творница обуће - ООУР Производња обуће 
„Будућност" - Лудбрег; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето' а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
поморството од значење за стопанскиот напредок на зем-
јата 

„Пунат" Бродоградилиште, марина и творница вија-
ка - Пунат, Крк; 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивање на културно-забавниот и музичкиот 
живот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културно-умјетничко друштво „Заметски корен“ -
Горњи Замет, Ријека; 

- по повод четириесетгодишнината од излегувањето, 
а за заслуги во областа на информирањето и придонес во 

- изградбата на социјалистичкото самоуправно општество 

Новинска радна организација „Вараждинске вијести" 
- Вараждин; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги во основното образование и во социјалистич-
кото воспитување на младите генерации, како и за придо-
нес кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Иван Мажуранић" - Загреб; 

- по повод пеесетгодишнината од постоењето, а за за-
слуги во развивањето на планинарскиот спорт и придонес 
во негувањето и зачувувањето на традициите на Народно-
ослободителната борба 

Планинарски клуб „Сплит" - Сплит; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во заштитата, рехабилиција-
та и образованието на слепите лица 

Удружење слијепих опћине Славонски Брод; 

- за заслуги и успеси постигнати во стручното обра-
зование и воспитување на кадри за потребите на железнич-
кото стопанство, како и за придонес кон ширењето на про-
светата и културата 

ЖТП Загреб РО Жељезнички образовни центар - За-
греб, ООУР, образовања „Марко Вучковић" - Српске Мо-
равице; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење 

. за унапредување на туристичкото стопанство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Хотелска радна организација „Златни рат" - Бол, 

Врач; 

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

„Славонијатекстил" РО за промет на велико и мало 
Осијек; 

Творница угљенографитних производа „Никола Ма-
шановић" - Дубровник; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Магашић Јосипа Аница; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Слијепчевић Душана Гојко, Шаула Петра Раде, Шулц 
Драгутина Иван; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Крмар Сава Симо, Смоковина Антона Бруно, Тома-
шек Јураја Андрија; 
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О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во областа на информирањето и изда-
вачката дејност, со што е направен значаен придонес кон 
социјалистичкиот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Новинско - издавачката организација „Студентски 
збор“ - Скопје; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Кожара „Куманово“ - Куманово; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Водостопанска работна организација „Брегалница“ -

Кочани; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Брајковска Пано Ката, Јанкулоски Мицко Велко, Ни-
коловски Трпе Благоја, Николовски Никола Ванчо, Спи-
ровски Михајло Драган; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Фришханд Максо Бранко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Димовски Христо Ратко, Ивановски Коле Спиро, Не-
сторовски Ставре Аризан, Петровски Милан Гога, Попов-
ска Иван Даница, Стефаноски Талев Киро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Наневски Ѓоше Александар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Георгиевски Спиро Стеве; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
I 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО „Јеклотехна" - Марибор; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во унапредувањето на индустријата 
на градежниот материјал и технологијата на градењето, 
со што е направен значаен придонес кон стопанскиот на-
предок на земјата 

Завод за истраживање материјала и конструкција -
Љубљана 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето на физичката култура и успеси на 
спортските натпреварувања, како и за придонес кон вос-
питувањето на младината во духот на самоуправниот со-
цијализам 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

ТВД „Партизан“ - Марковци, Птуј; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Горјан Јосипа Божидар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Врбњак др Фрањо; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јурак - Голич Франца Невенка, Набергој Јанка Мари-
ја; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Рожман Божидарја Антон; 

О д С Р С р б и ј а 

- по повод стогодишнината на железниците во Срби-
ја, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Железничко транспортна организација - Белград 
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- по повод сто и педесетгодишнината од постоењето 
а за особени заслуги во основното образование и воспиту-
вање на младите генерации во духот на слободарските 
идеи и патриотизам, како и за придонес кон ширењето на 
просветата и културата. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основна школа „Добрисав - Добрица Рајић" - Бис-
трица, Нова Варош; 

- по повод сто и четириесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги во основното образование и 
воспитување на младите генерации, како и за придонес 
кон ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Јеремија Илић" - "Јегор" - Рготин -
Зајечар; 

- по повод сто и педесетгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во основното образование и воспиту-
вање на младите генерации како и за придонес кон шире-
њето на просветата и културата 

Основна школа „Вук Караџић" - Бор; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената 
заштита на работниците на органите за внатрешни рабо-
ти и значајниот придонес кон унапредувањето на здрав-
ствената служба 

Завод за заштиту здравља радинка органа унутраш-
њих послова - Београд; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита на 
населенитео и унапредување на здравсвената служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дом здравља „Ресава“ - Свилајнац; 

по повод триесетгодишнината од постоењето, а за за-
слуги во основното образование и воспитување на млади-
те генерации, како и за придонес кон ширењето на просее^ 
тата и културата 

Основна школа „Нада Пурић" - Ваљево; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на зана-
етчиското задругарство и придонес кон унапредувањето 
на малото стопанство 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Занатлијска грађевинска задруга „Југославија“ - Бе-

оград; 

- по повод пеесетгодишнината од постоењето, а за за-
слуги во унапредувањето на сточарското производство и 
развивање на задругарството на село 

Земљорадничка задруга „Јерма" - Звонце, Бабушни-
ца; 

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во унапредувањето на земјоделското и сточар-
ското производство и во развивањето на задругарството 
на село 

Земљорадничка задруга 
Пожега; 

„Јежевица" Јежевица, 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Танасковић Велимира Рајко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Андрејевић Луке Срдан, Митић Цветка Станиша, 

Петковиќ Јована Јордан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

. СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Јовановић Стојадина Живојин; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђорђевић Живана Обрен, Јовић Милоша др Ђорђе, 

Петровић Љубисава Јован, Трајковски Стојко Трајко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Благојевић Гојка Недељко, Бобичић Милете Јовета, 

Буљубашић-Поздерац Нурије Садета, Чанак Николе Алек-
сандар, Дуковић Сава Вукола, Ђурановић Ђура Мило, Јо-
вановић-Петровић Михаила Кристина, Јововић Сава 
Милка, Милановић Драгољуба Љубомир, Мирић Ристе др 
Станко, Пашић Спасе Триво, Шуковић Михајла Милан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовичић Петра Слободан, Николић Тихомира др 
Александар; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Деретић Ђуре Милорад; 

- за особени заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси-
те во подигањето на воено-стручното знаење и борбената 
готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ранђеловић Димитрија Славко; 

О д С А П К о с о в о 
- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 

особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на“ земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Радна организација за обављање промета мето в и-

том робом на мало и велико „Грмија" - Приштина; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Добраџиќ Мухо Мехмед; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод пеесетгодишнината на творечка работа, а 
за особени заслуги во негувањето на сценската дејност на 
младтите и значајниот придонес во ширењето на театар-
ската култура во духот на братството и единството на на-
шите народи и народности I 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ , 

Дечје Позориште Gyermekszinhaz - Суботица; 

- за долгогодишната работа и за особени заслуги во 
основното образование и воспитување на младите генера-
ции во духот на братството и единството на нашите наро-
ди и народности, како и за придонес во ширењето на про-
светата и културата 

4 

Основна воспитно-образовна организација „Матија 
Губец" Таванкут, Суботица; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во основно-
то, стручното и марксистичкото образование на граѓани-
те, како и за значајниот придонес кон ширењето на про-
светата и културата и јакнењето на братството и един-
ството на нашите народи и народности 

Раднички универзитет „Вељко Влаховић" - Munkase-
gyeten, Суботица; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Голдман Александра др Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Димитријевић-Маричић Марка Марија, Личина Дане 
Дмитар, Рановић Драгића Јован, Вуклиш Марка Драган. 

Бр 32 
3 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Башановић Станка Владета; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ахмети Сељмана Рецеп, Арсић Чедомира Милутин, 
Бабић Обрада Бранко, Дробњак Радивоја Љубисав, Хоти 
Мурсеља Мухамет, Јашовић Мираша Максим, Михајло-
вић Јанка Милоје, Милошевић Панте Душан,Милашевић 
Марка Велиша, Муратовић Раме Саит, Рама Рахмона Ха-
киф, Шпорта Хусеина Хазим, Трпуни Хајдара Дина 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакић Арслана Хазим, Беић Смаља Абаз, Андрић Ве-

личка Жарко, Арсић Тихомира Милан, Бурић Благоје Бат-
рић, Ћулафић-Перишић Панте Живана, Димић Тодора 
Дима, Горани Шефић Барјам, Грезда Аћифа Данјол, Хаџа 
Бехрама Мухарем, Хаљит Хасана Муса, Хасани Рашит 
Хаљит, Хета Исмаиљ Рамиз, Хоти Рецеп Шабан, Крстић 
Благоја Миодраг, Лукић Драгомира Радоје, Љатифи Хи-
сен Муса, Мађарај Халита Хисен, Маљоку Садика Салих, 
Милашинович Божидара Љубинко, Милутиновић Недељ-

. ка Дамјан, Милуновић Тодора Душан, Сахити Иљаза Та-
сим, Станковић Стојана Момчило,Шијан Стојана Мило-
рад, Тмава Ахмета Бајрем, Трстена Кадрије Јануз, Власо-
ли Исљама Незир, Зајић Милана Марко, Зувић Спасоје 
Павле, Живић Александар Томислав, 

- за покажана храброст во извршувањето на службе-
ни должности 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
Џемаиља Шаипа Шефки; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бериша Реџепа Џеват, Bytyqi Sadri Lus, Черати Сади-

ка Ћерим, Гегај Фериза Идриз, Хајдари Нимон Гани, Ха-
сани Бејто Хусни, Хоти Хајзер Џафер, Ибиши Хамди Ну-
редин, Идризи Мехмет Хаљиљ, Краснићи Ахмет Хаки, 
Кучи Уке Џавит, Мађуни Шефчета Иљаз, Мартиновић 
Александра Звонко, Милосављевић Светислава Душан, 
Нуши Шачир Шемседин, Осмони Сокол Јусуф, Пефчељи 
Емина Назмија, Рамнабаја Мухарема Али, Влаховић Дра-
го Борислав, Вуковић Милоја Милутин; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Антони Фрање Ђерђ, Армуш Младена Драгомир, Бе-

риша Рама Џеват, Битићи Бајрам Даут, Благојевић Слав-
ка Небојша, Бојковић Добросава Живорад, Браха Брахим 
Ферид, Цвеић Цвеје Властимир, Чака Немана Мисим, 
Дранчоли Сулејман Муратеза, Ђоци Исмета Неџат, Џого-
вић Славка Милосав, Фејза Хамдије Бејта, Ферати Бис-
лим Бехрам, Фета Емине Хамди, Гаши Незира Бедџет, Га-
ши Авдуља Јашар, Горни Иса Рагип, Хилми Хафиз Худа, 
Хима Идриз Авдулах, Jasiqi Lama Dervish, Јашари Јакупа 
Абедин, Јовановић Љуборима Милоје, Јовић Радивоје Ми-
лић, Јозовић Милоја Драгиша, Јупа Селим Изјах, Караџа 
Алије Африм, Ковачев Ненада Мирослав, Красничи Мус-
ли Аслен, Крчмаревић Стојана Велибор, Кући Балји Јету-
лах, Кујовић Амира Мујо, Лончари Мухарема Јакуп, Љу-
беновиќ Милисава Стојанче, Љужа Назми Хајруш, Мали-
ћи Хандар Фаик, Маличи Назиф Хаљиљ, Милосављевић 
Владе Живојин, Миљковић Саве Вукомир, Минић-Ђокић 
Николе Мара, Мулај Јаха Цена, Мурић Бека Вехбија, Ос-
мани Рифата Исак, Перић Михајло Живојин,Петровић Си-
мона Драгослав, Прељевић Петра Ђорђе, Рађеновић Ђуро 
Стеван, Рамај Кадри Ахмет, Ризај Мет Ариф, Сермађај 
Фаика Рамадан, Сталетовић Костадина Милорад, Шаћи-
ри Весеља Акиф, Танасковић Чедомира Новица, Видушић 
Хисена Рушит, Зека Бајрама Хазими, Zyberi Zybera Zyber 
Зулфикари С';i\nra Максут. 

Бр. 33 
3 мај 1984 gодина 

Белград 

Претседател на 
Претседателството на СФРЈ, 

Мика Шпиљак, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
490. Одлука за измена на Одлуката за износот на 

дневниците на делегатите во Собранието на 
СФРЈ и на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СФРЈ 1105 

Број 37 - Страна 1123 

Страна 
491. Одлука за основите и мерилата за определува-

ње на личните доходи на функционерите и на 
раководните работници што ги назначува Со-
јузниот извршен совет 1105 

492. Одлука за распоредување на функцијата на ге-
нералниот секретар на Сојузниот извршен со- ^ 
вет во групи на функции и за утврдување на ко-
ефициентите за определување на личниот до-
ход : 1106 

493. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари од 
20, 50 и 100 динари 1106 

494. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на составување пресмет-
ка на обртните средства и на изворите на об-
ртни средства П 07 

495. Договор за дополнение на Договорот за струч-
ниот дел на испитната програма за здобивање 
звања на членовите на екипажот на бродови на 
Југословенската трговска морнарица 1110 

Одлука за оценување на уставноста на член 17 став 
2 од Законот за судовите на здружениот труд - 1110 

Одлука за оценување на уставноста на член 39 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
работните односи и на член 149 од Законот на 
СР Босна и Херцеговина за работните односи - 1111 

Одлука за оценување на уставноста на член 2 ст. 1 и 
2 од Законот за празниците на СФРЈ 1113 

Исправка на Одлуката за зголемување на височина-
та на конзуларните такси 1113 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за определување на стоки за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки во 
1985 година 1113 

Назначувања и разрешувања 1114 

Одликувања 1116 
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