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534. 
Врз основа на член 32 од Законот за општона-

родната одбрана („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
21/82), СОЈУЗНИОТ извршен со-вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СНАБДУВАЊЕ СО МАТЕРИ-
ЈАЛНИ СРЕДСТВА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ВООРУ-
Ж Е Н И Т Е СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОП-

РЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВО ВОЈНА 
\ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат начинот на обез-

бедување на единицата на вооружените сили на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја (во натамошниот текст: вооружените сили) со не-
опходна храна, погонски материјал, огрев и со дру-
ги средства од член 53 на Законот за општонарод-
ната одбрана што непосредно служат за воени по-
треби во војна (во натамошниот текст: посебен на -
чин на снабдуваше), начинот на утврдување на надо-
местот за предадени материјални средства и начи-
нот на исплатување на тој надомест. 

Член 2 
Воениот старешина на положба командант на 

баталјон или старешината на единица на вооруже-
ните сили рамен на него или на повисока положба 
(во натамошниот текст: надлежн,иот воен старешина) 
може да бара посебен начин на снабдување само ако 
поради настаната борбена ситуација не постои м о ж -
ност единицата на воо-ружените сили со која коман-
дува односно раководи да се снабди со материјални 
средства од воените резер-в-и, со материјални сред-
ства попишани за потребите на вооружените сили, 
од воен плен, со добров-о-лно давање на граѓаните 
или на друг редовен начин. 

Посебниот начин на снабдување во согласност 
со одредбите од Законот за општонародната одбра-
на и од оваа уредба го спроведува, по барање на над-
лежниот воен старешина, на,длежниот о-пштински 
или непосредно надлежниот воен старешина. 

И. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН Н А Ч И Н НА 
С Н А Б Д У В А Њ Е 

Член 3 
Барањето на надлежниот воен стареши,на од 

член 2 став 1 на оваа уредба ги содржи следните по-
датоци: назив на воената единица за чии потреби се 
бара спроведување на посебен начин на снабдување, 
вид и количина на матер-ијалните средства што тре-
ба да се обезбедат, рок до кој мора да се соберат ма-
теријалните средст-в-а, место на предавање на ма-
теријалните средства, како и други неопходни пода-
тоци со цел посебниот начин на снабдување успе-
шно да се спроведе. 

Барањето од став 1 на овој член се поднесува 
писмено, а во итни случаи може да се поднесе и усно. 

Член 4 
Врз основа на барањето од надлежниот воен ста -

решина, надлежниот општински орган донесува акт 
со кој ги опре-делува граѓаните односно нивните до-
маќинства заради давање на неопходни матери јал-
ни средства. Во тој акт се определуваат и начинот 

,на неговото извршување и начинот на исплатување-
то на надоместот за предадените материјални сред-
ства. 

Актот од став 1 на овој член ги содржи и след-
ните податоци: назив на воената единица за чии по-
треби се наредува давање на материјални средства, 
вид и количина на материјалните средства, време и 
место на предавање на материјалните средства, к а -
ко и други неопходни податоци. 

Член 5 
Надлежниот општи,нски орган е должен да из -

ррши собирање на материјалните средства на опре-
делено место , односно да и ги преда,де на единицата 
на вооружените сили во местото назначено во бара -
њето од член 2 став 1 на оваа уредба. 

Во итни случаи надлежниот општински орган 
може да им нареди на сопствениците материјалните 
сре,дства да и ги предадат непосредно на единицата 
на вооружените сили во назначеното место, или мо-
ж е да земе превозни средства од граѓаните, од ос-
новните и други организации на здружен труд и од 
други самоуправни организации и заедници заради 
превоз на материјалните средства до местото опре-
делено за предавање. 

Член б 
Старешината на единицата на вооружените сили 

сили за чии потреби е спроведен посебен начин на 
снабдување, при преземањето на материјалните 
соедства од надлежниот општински орган потпишу-
ва потврда за примените материјални средства. 

Член 7 
Надлежниот воен старешина, согласно со одред-

бите на член 31 став 2 од Законот за општонарод-
ната одбрана, може и самиот да нареди и да спро-
веде посебен начин на снабдување, ако надлежниот 
општински орган поради воени дејства е оневозмо-
ж е н да ги врши своите функции. 

Член 8 
Надлежниот воен старешина го спроведува по-

себниот начин на снабдување преку комисија од три 
члена, што ја формир-а за таа цел (во натамошниот 
текст: комисија). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член 
поради причини на итност или други в а ж н и причи-
ни од воена природа, надлежниот воен старешина 
може да го спроведе посебниот начин на снабдува-
ње и преку лицето што за тоа ќе го овласти посебно 
(во натамошниот текст: овластено лице). 

Член 9 
На предлог од комисијата односно о-властеното 

лице, надлежниот воен старешина донесува акт со 
КОЈ ги определува граѓаните односно нивните дома-
ќинства заради давање на неопходни материјални 
средства. 
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Актот од став 1 на овој член ги содржи и след-
ните податоци: назив на воената единица за чии по-
треби се наредува давање на материјални средства, 
вид и количина на материјалните средства, време и 
место на предавање на материјалните средства, на-
чин на исплатување на надоместот за предадените 
материјалните средства, како и други неопходни 
податоци,. 

Актот од став 1 на овој член се издава писмено, 
а во итни случаи може да се издаде и усно. 

Член 10 
Материјалните средства определени во актот од 

член 9 на оваа уредба се даваат во присуство на соп-
ственикот или на полнолетно лице — член на него-
вото домаќинство. 

Во итни случаи материјалните средства можат 
да се преземат и без присуство на лицата од став 1 
на овој член, ако нивниот сопственик е отсутен или 
ако материјалните средства се наоѓаат к а ј трети ли-
ца, како и напуштени материјални средства. 

Член 11 
За спроведувањето на посебниот начин на снаб-

дување комисијата односно овластеното лице подне-
сува писмен извештај до надлежниот воен стареши-
на. 

Извештајот од став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци: список на сопствениците на даде-
ните материјални средства; вид, количина и вред-
ност на тие средства; износи на исплатениот односно 
неисплатениот надомест за предадени материјални 
средства и време на спроведувањето на посебниот 
начин на снабдување. 

Член 12 
Надлежниот Боен старешина му издава потврда 

на сопственикот на материјалните средства или па 
полнолетно лице — член на неговото домаќинство, 
односно на лицето ка ј кое се наоѓало материјално-
то следство во моментот на давањето. 

Потврдата од став 1 на овој член ги содржи след-
ните податоци: назив на воената единица за чии по-
треби се дадени материјалните средства, вид и коли-
чина на дадените материјални средства и нивна по-
единечна и вкупна парична вредност, износ на ис-
платениот надомест за предадените материјални 
средства (ако е даден делумен или целосен надомест), 
датум на давањето на материјалните средства, како 
и други неопходни податоци 

Ако при давањето на материјалните средства но 
се исплати надомест или се исплати само дел од на-
доместо-т, во потврдата мора да се назначи кому и ко-
га треба да му се обтзати сопственикот на материјал-
ните средства заради исплата на надоместот односно 
на неисплатени^ дел од надоместот. 

Член 13 
Во итни случаи, заради посебен начин на снаб-

дување, надлежниот воен старешина може да им на-
реди на сопствениците материјалните средства да и 
ги предадат непосредно на единицата на вооруже-
ните сили на определено место, или може да земе 
превозни средства од граѓаните, од основните и други 
организации на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници и од органите на општествен 
но-политичките заедници за превоз на материјални-
те средства до местото определено за предавање. 

Член 14 
Надлежниот воен старешина кој наредил спро-

вел ување на посебен начин на снабдување според 
одредбите на чл 7 до 13 од оваа уредба'е должен на 
надлежниот општински орган да му достави извеш-
тај за спроведениот посебен начин на снабдување, 
штом тоа ќе го дозволат околностите. 

III. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ 
СРЕДСТВА 

Член 15 
Надоместот за предадени материјални средства 

се исплатува во пари, по правило во моментот на 
спроведувањето на посебниот начин на снабдување. 

Надоместот од став 1 на овој член се исплатува 
во согласност со прописите за финансирање на воо-
ружените сили во војна. 

Член 16 
Износот на надоместот за предадени материјал-

ни средства се определува според цените во времето 
на исплатата на надоместот, и тоа според пропиша-
ната цена за предадените материјални средства, а 
ако цената не е пропишана — според цените на мес-
ниот пазар. 

Ако износот на надоместот не може да се опре-
дели според одредбите на став 1 од овој член, се ут-
врдува по комисиски пат, 

Комисијата од став 2 на овој член је формира 
надлежниот општински орган. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за спроведувањето 
реквмзиција за потребите на вооружените сили во 
воена состојба („Службен лист на СФРЈ", бр 24/"/В). 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 401 
8 зули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Претседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

к ек 

Брз основа на член 2 од Законот за пригодни 
косани пари (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 33/80), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПА ДО-ГОДВДНПННЛТА ОЦ 
БИТКАТА МА HEPFTBA И IQ-ГОДИИШИИАТА ОД 
БИТКАТА МА СУТЈЕСКА КАКО НАСТАНИ ПО 
ЧИЈ ПОВОД ВО 1983 ГОДИНА ЌЕ СЕ ИЗДАДАТ 

ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ 

/ 1. Се определува 40-годишиината од битката на 
Неретва и 40-годишнипата од битката на Сутјеска 
како настани од историско значење за Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија, по ЧИЈ 
повод во 1983 година ќе се издадат пригодни ковани 
пари. 

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

Е. п. бр. 412 
8 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседате л, 
д-р Мијат Шуковкќ, с. р 
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5С6. 

Врз основа на член 20G став 5 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82 и 61/82), С О Ј У З Н И О Т извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА О Б Е З Б Е Д У -
В А Њ Е ЗА НАПЛАТА МА ЦАРИНАТА И НА ДРУ-
ГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, К А К О И ЗА НАЧИНОТ 
МА НАПЛАТА НА TIAE ДАВАЧКИ, ЗА Ц А Р И Н -
СКИ СТОКИ ШТО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУ-
Ж Е Н ТРУД ГИ ДРЖИ НО СВОЈА ВИНА МОД 
ЦАРИНСКИ НАДЗОР ЗА ВРЕМЕ ПОДОЛГО ОД 
РОКОВИТЕ ОД ЧЛЕН 226 МА Ц А Р И Н С К И О Т З А -

К О П 

1 Организацијата на здружен труд КОЈ а по сво-
ја вина д р ж и царински стоки под царински надзор 
во просториите и просторите од член 206 на Царин-
скиот закон, за време подолго од роковите од член 
226 на Царинскиот закон, е должна на име обезбе-
дување да и уплати на царинарницата износ во ви-
сочина на пресметаната царина и другите увозни 
давачки 

2 Обврската за по пагање на обезбедување за 
наплата на царина и други увозни давачки за стоки 
од точка 1 па оваа одлука настанува 

— со денот па истекот на роковите за л е ж е њ е 
на стоките под царински надзор од член 226 на Ц а -
ринскиот закоп, 

— со денот кога решението со кое е одбиено 
барањето за продолжување на рокот за л е ж е њ е 
под царински надзор ќе стане конечно, 

— со денот на истекот на рокот за лежење на 
стоките под царински надзор што царинарница го 
продолжила со решение 

3 Со денот па истекот на роковите од точка 2 
на оваа одлука царинарницата е должна да го по-
вика царинскиот обврзник во рок од два дена, сог-
ласно со член 227 од Царинскиот закон, да пристапи 
кон царинење на стоките, или стоките да ги врати 
во странство или да ги пренесе во слободна царин-
ска зона односно да и ги предаде на царинарницата 
заради продажба 

4 АРГО царинскиот обврзник не постапи според 
одредбата на точка 3 од оваа одлука, е должен во 
рок од два дена да достави податоци за стоките 
до царинарницата Kaj коза се наоѓаат стоките под 
царински надзор 

5 Податоците за стоките царинскиот обврзник 
ги поднесува на Образецот 1 Уво?на царинска дек-
ларација, со тоа што рубриката 12 на Увозната ца-
ринска декларација (вид — форма па увозот) ја з а -
пишува шифрата 20 Кон декларацијава поднесува 
и фактура , договор за купопродажба, односно при-
јава за склучениот договор за увоз на стоки пре-
возни исправи и други исправи што се поднесуваат 
при увозот на стоки 

Врз основа на поднесените исправи царинарни-
цата врши прием на д е к л а р и р а и преглед на сто-
ките согласно со одредбите од чл 257 до 266 на Ца-
ринскиот закон 

6 По завршената обработка на податоците ца -
ринарницата врши пресметка на царината и на дру-
гите увозни давачки на образецот Сметка, го попол-
нува вирманскиот налог (општ налог за пренос) и го 
доставува заедно со Сметката до царинскиот обврз-
ник заради плаќање на обезбедувањето 

7 Пресметаниот износ на обезбедувањето за 
наплата на царината и на другите увозни давачки 
од точка 6 на оваа одлука цаоинскиот обврзник е 
должен да го уплати на посебна депозитна сметка 
на Сојузната управа за царини Kaj надлежната слу-
жба на општественото книговодство во рок од 
осум дена од денот на приемот на пресметката. 

К а к о ден на приемот на пресметката на цари-
ната и другите увозни давачки, во смисла на став 
Ј од таа точка, сс смета датумот на приемот означен 
на доставницата 

К а к о ден на уплата, во смисла на став 1 од 
оваа точка, се смета денот кога е извршена уплатата 
на посебната депозитна сметка на Сојузната управа 
за царини 

8 Ако царинскиот обврзник не го уплати пре-
сметаниот износ па царината ћ на другите увозни 
давачки на име обезбедување во пропишаниот рок, 
Сојузната управа за царини ќе поведе постапка за 
присилна наплата 

9 Ако царинскиот обврзник КОЈ го платил изно-
сот на обезбедувањето на име на пресметаната ца -
рина и на другите увозни давачки поднесе до ц а -
ринарницата увозна царинска декларација за 
царинење на стоките барање за в р а ќ а њ е на стоките 
во странство или барање на пренос на стоките во 
слободна царинска зона или даде из јава дека тие 
стоки и ги предава на царинарницата, истовремено 
може да поднесе барање за враќање на платениот 
износ на обезбедувањето на име на пресметаната 
царина и на другите увозни давачки 

Сојузната управа за царини во рок од 30 дена 
од денот на извршеното царинење, од денот на вра -
ќањето во странство, од денот на пренесувањето на 
стоките во слободната царинска зона, односно од 
денот на предавањето до царинарницата на слобо-
дно располагање на стоките што се наоѓаат под ца -
рински надзор, е должна да изврши враќање на 
уплатената царина и на другите увозни давачки на 
име обезбедување 

10 Оваа одлука ќе се применува од 1 септем-
ври 1903 година 

11 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во , С л у ж б е н лист на СФРЈ" . 

Е п Go 404 
14 јули 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпр^тседате и, 
д -р Мијат Шуковиќ, с р. 

537. 
Врз основа на член 4 од Законот за плаќањата 

р.о конгертибилни девизи (,,Службен лист на СФРЈ" , 
бр 34/83), С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАШЕ ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВОЈУВА-
ЊЕТО НА К О Н В Е Р Т И Б И Л Н И ДЕВИЗИ ^А ФОР-

МИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА 
1 Организациите на здружен труд и други 

општествени правни лица кои со вршење на својата 
дејност остваруваат девизи или учествуваат во ос-
тварувањето на девизи врз основа на одредбите од 
Законот зе девизното работење и кредитните односи 
со странство (, Службен лист на С Ф Р Ј " бр 15/77, 
61/82, 77/82 и 34/83) се должни за формирање на 
посебни девизни средства да издвојуваат од секој 
конвертибилен девизен прилив износ во височина од 
5% на посебна сметка на Народната банка на Југо-
славија во странство 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот рѓа 
објавувањето во , С л у ж б е н лист на СФРЈ" . 

Е п бр 413 
14 јули 1083 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател" 
д-р Мијат Шуковиќ, с р. 



Страна 1220 - Броз 42 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 5 август 1983 

538. 

Врз основа на член 81 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
СФРЈ" , бр 15/77, 17/78 ш 5/82), во спогодба со Наро-
дната банка на Југославија , СОЈУЗНИОТ секретар за 
надворешна трговија пропишува 

У П А Т С Т В О 
З А ДОПОЛНЕНИЈА Н А УПАТСТВОТО ЗА О Б Р А -
СЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ПА ДОГОВОРИ ЗА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ И З А Н А Ч И -

Н О Т З А ПОПОЛНУВАЊЕ Н А Т И Е О Б Р А С Ц И 

1 Во Упатството за обрасците за при јавување на 
договори за надворешнотрговски промет и за начи-
нот на пополнување на тие обрасци („Службен лист 
на СФРЈ", 6р 1/78 и 8/82) по точка 5 се додава ное 
оддел и точка 5а, кои гласат 

„Извоз на стоки произведени со користеше на 
суровини и репродукционен материјал пла,тени со 
средства На стоковен кредит земен според одредбите 
од Законот за з е в а њ е определени стоковни кредити 
во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ" , бр. 11/83 и 35/83). 

5а Договорите за извоз на стоки произведени од 
суровини и репродукционен материјал платени со 
средства на стоковен кредит земен според одредбите 
на Законот за з е м а т е определени стоковни кре-
дити во странство во 1983 и 1984 година се при јаву-
ваат на образецот на пријавата за склучен договор 
за извоз, КОЈ а се пополнува на начинот пропишан во 
точка 5 на ова упатство, со следните измени за од-
делни рубрики 

во рубриката „забелешка" се запишува називот 
и седиштето на организацијата на здружен труд — 
увозник, како и бројот и датумот на пријавата за 
склучен договор за увоз со КОЈ а е пријавен увозот 
на суровини и репродукционен материјал, платени 
со средства на стоковен кредит земен според од-
редбите на Законот за земање определени стоковни 
кредити во странство во 1983 и 1984 година, а кои се 
употребени за производство на стоки ЧИЈ извоз се 
пријавува со оваа пријава Во оваа рубрика се вне-
суваат и бројот и датумот на договорот за определен 
стоковен кредит склучен меѓу овластената банка 
ко ја дава кредит и организацијата на здружен труд 
КОЈ а го зема ТОЈ кредит 

2 По точка 17 се додава нов оддел и точка Па, 
кои гласат 
„Увоз на суровини и репродукционен материјал што 
се плаќаат со средства на стоковен кредит земен 
според одредбите на Законот за зегтање оѕтеттечели 
стоковни кредити во странство во 1923 и 1Ѕ34 година. 

17а Договорите за увоз на суровини и репроду-
кционен материјал што се плаќаат со средства на 
стоковен" кредит земен според одредбите на Законот 
за земање определени стоковни кредити во стран-
ство во 1983 и 1984 година се пријавуваат на образе-
цот на пријавата за склучен договор за увоз, што 
се пополнува на начинот неопишан со точха 17 од 
ова упатство, со следните измени за одделни руб-
рики 

1 во рубриката 9 (начин на п л а ќ а т е ) се з аси -
т у в а а т зборовите „стоковен кредит земен во сми-
сла на Законот за земање определени стоковни 
кредит-и во странство во 1983 и 1984 година" Во 
осстеченото поле се запишува соодветната ш и ф р а од 
кодексот на ш и ф р и , 

2) во рубриката 24 (извор на средства за плаќа -
не) -се запишуваат зборовите ,,стоковен кредит зе-

мен според одредбите на Законот за земање опреде-
лени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 
година" Во осеиченото поле се гапишува соодвет-
ната ш и ф р а од кодексот на ш и ф р и . 

3) во рубриката 25 (намена на увозот) се запи-
шуваат зборовите „суровини и репродукционен м а -
теријал за производство на стоки за извоз" Во осен-
чсното поле се запишува соодветната ш и ф р а од 
кодексот на ш и ф р и , 

4) во рубриката „забелешка" се запишува ви-
дот и количината на стоките што ќе се произведат 
од увезените суровини и репродукционен материјал, 
според утврдениот норма!ив за односните стоки 

3 Во кодексот на ш и ф р и за пополнување на 
обрасците во постапката на при јавување на склу-
чени договор"! за надворешнотрговски промет, што 
е даден во прилогот бр 9 на ова упатство во одделот 
VI - НАМЕНА НА УВОЗОТ, по ш и ф р а т а 6 се дода-
ва нова ш и ф р а 7, ко ја гласи 

„7 Суровини и репродукционен материјал за 
производство на стоки з а извоз" 

Во оддел VII - Н А Ч И Н НА НАПЛАТА - П Л А -
Ќ А Њ Е , по ш и ф р а т а 6, се додава нова ш и ф р а 7 ко-
ja гласни 

„7 Стоковен кредит земен според одредбите на 
Законот за земање определени стоковни кредити во 
странство во 1983 и ,1984 година". 

Во оддел VIII - Ш И Ф Р И НА (ИЗВОРИТЕ НА 
ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА З А П Л А Ќ А Њ Е , по ш и ф р а т а 
83, се додава нова ш и ф р а 87, ко ј а гласи 

„87 Стоковен кредит земен -според одредбите на 
Законот за земање определени стоковни кредити во 
странство во 1983 и 1Ѕ84 година " 

4 Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

П бр 22001 
3 јули 1983 година 

Белград 

Заменик-со јузен секретар 
за надворешна трговија, 

Кадир А л и ј агиќ, с р 

1 Со ова упатство се пропишуваат начинот v 
постапката на поднесување документација до над -
лежната царинарница при увоз на суровини и репро-
дукционен материјал ако ТОЈ увоз се врши врз осно-
ва на член 7а од Законот за Царинската тарифа и се 
плаќа со средства на стоковни кредити земени врз 
основа на Законот за земање определени стоковна 
кредити во странство во 1983 и 1984 година („Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр 11/83) и л и врз основа на друг 
закон за земање кредити во КОЈ е предвидена м о ж -
ност за користење на тие кредити за плаќање на 
увозот на суровини и репродукционен матери.ал за 
произродство на стоки за извоз на конвертибилното 
подрачје, како и начинот и постапката на вршење 
контрола над увозот и извозот на стоки. 

539. 

Вр-з основа на член 7в од Законот на Царинска-
та т а р и ф а ( ,Службен лист на СФРЈ" , бр 27/78 и 
29/83), по претходно прибавено мислење од Сојузна-
та управа за царини, СОЈУЗНИОТ секретар за ф и н а н -
сии пропишува 
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2 Организацијата на здружен труд к о ј а врши 
увоз на суровини и репродукционен материјал е 
должна до надлежната царинарница да поднесе до-
каз дека ги користи средствата на кредитот 

3 К а к о надлежна царинарница, во смисла на 
ова упатство, се смета царинарницата ш т о е на јбли-
ска до местото во кое се наоѓа организацијата на 
здружен труд ко ј а произведува стоки за извоз 

4 Организацијата на здружен труд кода врз ос-
нова на договор склучен со странски нарачувач уве-
зува суровини и репродукционен материјал заради 
производство на стоки за извоз, било ТОЈ увоз да го 
врши од странство или преку консигнационен склад, 
покрај увозната царинска декларација од Образе-
цот I односно увозната царинска деклараци ја за 
конечно царинење на консигнациони стоки на Об-
разецот VI, односно V I / 1 предвидени со Правилни-
кот за поднесување на исправи во царинската 
постапка („Службен лист на СФРЈ" , бр 71/80 и 
69/81), ги поднесува и следните податоци' 

1) назив на организацијата на здружен труд 
која ќе ги произведе стоките што ќ е се извезат Ако 
производството на стоките се в р ш и во повеќе фази , 
или производството го вршат повеќе производител-
ски организации на здружен труд, потребно е да се 
наведат називите на тие организации, 

2) назив, количина и вредност на стоките што 
ќе се извезат , 

3) норматив за потрошохот на материјалот, к а -
лото, растурот, кршот, отпадоците и нуспроизводите 
што се јавуваат во процесот на производството на 
стоки од увезени суровини и репродукционен мате-
ријал односно од готови делови, 

4) назив, количина и вредност на домашните 
суровини и репродукциониот материјал што ќе се 
употребат во производството на стоки за извоз; 

5) из јава на подносителот на увозната царинска 
декларација во КОЈ рок ќе ги извезе произведените 
СТОКИ 

На увозната царинска декларација Царинарни-
цата става забелешка дека се (исполнети условите 
за увоз од член 7а на Законот за Царинската та -
р и ф а 

5 При увозот на суровини и репродукционен 
материјал надлежната царинарница зема мостри, 
цртежи, проспекти и други податоци заради контро-
ла при извозното ц а р и н е њ е дали во стоките што 
се извезуваат се вградени суровини и репродукцио-
мен материјал увезени согласно со член 7а од З а к о -
нот за Царинската тарифа 

6 Ако царинарницата при ув-озното односно изво-
зното царинење и во текот на производството на 
стоки за извоз утврди дека стварно потрошениот 
материјал не одговара на нормативот од точка 4 
став 1 одредба под 3 на ова упатство, за утврде-
ната состојба ќе стави забелешка на царинската 
декларација 

7 Царинарницата преку КОЈ а е извршено увоз-
ното царинење на суровини и репродукционен ма-
теријал увезени врз основа на член 7а од Законот 
за Царинската тарифа врши контрола на количи-
ната, вредноста и роковите за стоките што се изве-
зуваат 

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

Б р 3-6979/1 
15 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии. 

Ј о ж е Флорјанчич, с. р 

540. 

Врз основа на член 74 став 3, член 123 став 3, 
член 164 став 2, член 192 став 1, член 199 став 1, 
член 254 ст 5 и 7 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ" , бр 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82 и 61/82) и точка 8 од Одлуката з а рабо-
тите на вршење услуги при облагородување на сто-
ки („Службен лист на СФРЈ" , бр 56/77), директорот 
на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А ДОПОЛНЕНИЈА НА П Р А В И Л Н И К О Т З А ПОД-
НЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИ ВО Ц А Р И Н С К А Т А ПО-

СТАПКА 

Член 1 
Во Правилникот за поднесување на исправи во 

царинската постапка („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
71/80 и 69/81) по член 4 се додава нов ч л е н 4а, КОЈ 
гласи 

„Член 4а 
Ако се врши царинење на суровини и репродук-

ционен материјал што се платени со средства од сто-
ковен кредит земен врз основа на Законот за земање 
определени стоковни кредити во странство во 1983 
и 1984 година („Службен лист на СФРЈ" , 11/83) со 
примена на член 7а од Законот за Царинската тари-
ф а („Службен лист на СФРЈ" , бр 27/78 и 29/83), ру-
бриките 24, 54 и 55 од увозната царинска деклараци-
ј а се пополнуваат на следниот начин, и тоа : 

1) во рубриката 24, во шифреното поле со дол-
ж и н а од пет места се запишуваат последните четири 
ц и ф р и од бројот на кредитната при јава од рубрика-
та 10 на пријавата за склучен договор за увоз на су -
ровини и репродукционен материјал платени со 
средства од стоковен кредит; 

2) во рубриката 54 (Намена на увозот), во ш и ф -
реното поле со должина од две места се запишува 
ознаката^ „07", што е внесена во осенченото поле од 
рубриката 25 на при јавата за склучени договор за 
увоз, 

3) во рубриката 55, (Извор на средства), во ш и ф -
реното поле со должина од две места се запишува 
ознаката „87", што е внесена во осенченото поле на 
рубриката 24 од пријавата за склучен договор за 
увоз " 

Член 2 
По член 13 се донава нов член 13а, ко ј гласи: 

„Член 13а 
Ако се врши царинење на суровини и репродук-

ционен материјал увезени преку консигнација, што 
се платени со средства на стоковен кредит земен врз 
основа на Законот за земање о-пределени стоковни 
кредити во странство во 1983 и 1984 година, со при-
мена на член 7а од Законот за Царинската тарифа , 
рубриките 39, 41 и 43 од увозната царинска деклара -
ција за конечно царинење на консигнациони стоки 
се пополнуваат на следниот начин, и тоа 

1) во рубриката 39 (Извор на средства) во ш и ф -
реното поле со должина од две места се запишува 
ознаката „87" од налогот за извршување на дозна-
ката во странство — Образец 1450, 

2) во рубриката 41 (Намена на увозот), во ш и ф -
реното поле со должина од две места се запишува 
ознаката „07" од налогот за извршување на дознака-
та во странство — Образец 1450 

3) во рубриката 43, во шифреното поле со дол-
ж и н а од четири места се запишуваат последните че-
тири ц и ф р и од бројот на кредитната пријава од н а -
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логот за извршување на дознаката во странство — 
Образец 1450 ". 

Член 3 

По член 18 се додава нов член 18а, КОЈ гласи 

„Член 18а 
Ако се врши царинење на стоки во кои се вгра-

дени увозни суровини и репродукционен материјал 
платени со средства од стоковен кредит земен Брз 
основа на Законот за земање определени стоковни 
кредити во странство во 1983 и 1984 година, со при-
мена на член 7а од Законот за Царинската тарифа, 
во рубриката 20 од извозната царинска декларација 
се запишуваат последните четири ц и ф р и од бројот 
на кредитната при јава што е внесена во осенченото 
поле на налогот за извршување на дознаката во 
странство — Образец 1450, ако увозот е извршен 
дреку консигнација 

Член 4 

По член 34 се додава нов член 34а, КОЈ гласи 

„Член 34а 
Спецификацијата за раздолжување на привре-

мено увезени стоки од член 34 став 1 на ОВОЈ пра -
вилник се поднесува и заедно со извозната царинска 
декларација според ко ја се врши царинење на сто-
ките во кои се вградени увозни суровини и репро-
дукционен материјал платени со средства од стоко-
вен кредит " 

Член 5 
По член 35 се додава нов член 35а, КОЈ гласи 

„Член 35а 
Спецификацијата за ра здолжување на увезен^ 

стоки од член 34а на ОВОЈ правилник се подолнзгва 
на следниот начин 

1) во рубриката 1 (Наринарница — испостава) се 
запишува називот и ш и ф р а т а на царинарницата, од-
носно испоставата преку КОЈ а се врши извоз на сто-
ките, 

2) во рубриката 2 (Број на спецификацијата) се 
запишува бројот на извозната царинска деклараци-
ја кон која е поднесена спеиификацијата , 

3) во рубриката 3 (Датум) се запишуваат денот 
месецот и годината од рубриката 2 на извозната ца-
ринска декларација , 

4) во рубриката 4 (Царински обврзник) се запи-
шуваат називот и матичниот број на царинскиот об-
врзник , 

5) во рубриката 5 (Вид на извозот-увозот) се за -
пишува бројот „95" ако увозот е извршен врз основ! 
на увозна царинска декларација на Образецот 1, од-
воело бројот ,96" ако увозот е извршен преку кон-
сигнација 

в) во рубриката 6 (Вкупна количина) се запишу-
ва вкупната количина на потрошените суровини и 
репродукционен материјал, без оглед на видот на 
единиците па мера од рубриката 12 

7) во рубриката 7 (Вкупен бпој на наименувања-
та) се запишува вкупниот број на наименувањата 
приучени според односната спецификација , 

8) во рубриката 8 (Реден број на наименувањето) 
се запишува редниот број на наименувањето под 
кое се пријавени односните стоки По една специфи-
кација може ла п р ш а в а т до 999 наименувања, 

9) во рубриката 9 (Царинарница — испостава) с^ 
запишуваат називот и ш и ф р а т а на царинската и з о -
става поеку која се увезени суровините и репродук-
циониот материјал , 

10) во рубриката 10 (Увезна царинска деклара-
ција број) се запишува бројот на увозната царинска 
д е к л а р а ц и и по која се увезени суровините и репро-
дукциониот материј ал , ' 

11) во рубриката 11 (Година) се запишува послед-
ната ц и ф р а од годината во к о ј а е поднесена увозна-
та царинска деклараци ја , 

12) во рубриката 12 (Реден број на наменување-
то) се запишува редниот број на наименувањето од 
увозната царинска деклараци ја под кое се при јаве -
ни суровините и репродукциониот материјал , 

13) во рубриката 13 (Единица на мера) се запи-
ш у в а единицата на мера во КОЈ а е изразена количи-
ната на суровините и репродукциониот материјал во 
увозната царинска деклараци ја , 

14) во рубриката 14 (Количина во единица мера) 
се запишува количината на суровините и репродук-
циониот материјал што според утврдениот норматив 
се вградени во стоките што се извезуваат; 

15) во рубриката 15 (Тарифен број на Царинска-
та тарифа) се запишува ш и ф р а т а на тарифниот став 
БО КОЈ, во увозната царинска декларација , се распо-
редени суровините и репродукциониот материјал , 

16) во рубриката 16 (Вредност на стоките во д и -
нари) се запишува вредноста на вградените суровини 
к репродукционен материјал во соодветната валута 
од увозната ца1ринска деклараци ја . " 

Ч л е н 5 
О В О Ј правилник влегува во сила осмиот д еп од 

денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " 

Б р Д-4983 
22 Јуни 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Звонко ПошКиќ, с р 

541. 

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство ( Службен лист на СФРЈ" , бр 15/77, 61/82 77/82 
и 34/83), и член бб став 1 точка 18 од Законот за 
Народната банка на Југолавија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
лисите и народните банки на автономиите покраини 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр 49/76 и 41/81), Сове-
тот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВОТ С 
ПОД К О И ПЛАЌАЊЕТО И Н А П Л А Т А А Њ С Т О ВО 
РАБОТЕНА ГО СО СТРАНСТВО СЕ В Р Ш И ВО 

ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ П А Р И 

1 Во Одлуката за условите под кои плаќањето 
и наплатувањето со странство се врши во ефективни 
странски пари („Службен лист на СФРЈ" , бр 2/83), 
во точка 1 став 3 по зборот „наплатувањето" се 
додаваат зборовите „или за плаќањата односно 
наплатувањата за определен временски период, но 
не подолго од една година" 

2 Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

О бр 48 
21 јули 1983 година 

Белград 
Претседател на Советот 

на гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка 
на Југославија 

Радован Макиќ, с р. 
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542. 
Врз основа на член 119 став 2 од Законот за 

девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ" , бр 15/77, 61/32, 
77/Ѕ2 и 34/83) и член бб став 1 точка 18 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење па народните банки на 
републиките и народните банки на автолеаните по-
краини („Службен лист на СФРЈ" , бр 49/75 и 41/81), 
по прибавеното мислење од овластените банки, Со-
ветот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ПА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ПРАВНИ 
И Ф И З И Ч К И ЛИЦА М О Ж А Т ДА СЕ ПРИМААТ 

ИО ДЕПОЗИТ 
1 Во Одлуката за условите под кои средства на 

странски правни и физички лица можат да се при-
маат во депозит („Службен лист на СФРЈ 4 , бр 38/77, 
44/80, 27/81, 2/83 и 4/83) во точка 3 по став 4 се 
додава нов став 5, КОЈ гласи 

„На барање од овластената банка од народната 
банка на републиката, односно народната блика на 
автономната покраина може по исклучок од одред-
бата на став 3 од оваа точка да и се одобри на ов-
ластена банка од странско лице да прими уплата и 
во ефективни странски валути на негова девизна 
сметка во конвертибилни девизи" 

2 Оваа одлука Елеѓур а во сипа наредниот реч од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј " 

О бр 49 
21 јули 1933 година 

Е е ^ ^ ц 
Претседател на Советот 

на гугернерите, 
гувернер 

на Наредната банка 
па Југославија 

Радован Макиќ, с р 

други општествени правни лица, граѓани и граѓан-
ски п р а в а т лида, освен приливот што се пренесува 
па кометенти на дрѕ-ги овластени банки и на Народ-
ната банка на Југославија 

Во планот на одливот на девизи се искажува од-
ливот во конвертибилни девизи по сите основи, што 
ќе се изврши за организациите на здружен труд, 
друхи општествени правни лица, граѓани и граѓански 
правни лица, како и издвојувањето и преносите на 
Народната банка на Југославија по основ на закон-
ските обврски, како и по самоуправните спогодби 

2 Плановите на овластените банки од точка 1 
на оваа одлука ги опфаќаат и плановите на основни-
те банки во состав на здружени банки како и пла -
новите на други основни банки за кои вршат работи 
на меѓубанкарскиот состанок Pia единствениот деви-
зо пазар 

Плановите на основните банки во состав на здру-
жените банки и на други основни банки за кои вр -
шат работи на меѓубанкарскиот состанок на девиз-
ниот пазар, здружените банки ги доставуваат и до 
народните банки на републиките и до народните 
банки на автономните покраини во кои се наоѓа 
седиштето на основните банки 

3 Сите износи во плановите на девизниот при-
лив и девизниот одлив се искажуваат во САД дола-
ри, со тоа што пресметувањето во САД долари се 
врши по средните дневни курсеви што в а ж а т на де-
нот на поднесувањето на планот Износите се иска-
ж у в а а т во испади САД долари 

4 Овластените банки ги доставув-аат годишните 
планови на приливот и одливот на девизи до 15 Ја-
нуари за тековната година, а полугодишно — 15 дена 
пред почетокот на полугодието 

Плановите па приливот и одливот на девизи за 
секое тримесечје и месец овластените банки ги доста-
вуваат 15 дона пред почетокот на тримесечјето од-
носно месецот 

По исклучок од одредбите на ст 1 и 2 од оваа то-чка 
во 1933 година овластените банки доставуваат план 
за II полугодие, III тримесечје и за месец јули во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето на ов-аа од-
лука во сила 

5 Извештаите за извршувањето на месечните 
планови овластените банки се должни да ги доста-
вуваат до надлежните народни банки на републики-
те и до народните банки на автономните покраина 
и до народната банка на Југославија до 15 во месе-
цот за изминатиот месец 

6 Покра ј плановите на П Р И Л И В О Т и одливот на 
девизи од точка 1 на оваа одлука овластените банки 
доставуваат до Народната банка на Југосла-
вија и до надлежните банки на републиките и до 
Не.родните банки па автономните покраини „Прег-
леди па обврските за плаќање по странските креди-
ти што не се рефинангираат и на обврските за пла-
ќање по камати" до 15 в-о тековниот месец за пла-
ќањата што втасуваат во наредниот месец, и тоа на 
о^г,.азецот бр 2 што е отпечатен кон оваа одлука и 
претставува нејзин составен дел 

7 Со денот на влегувањето на оваа одлука во 
гила пресаапува да в а ж и Одлуката за обвоската на 
о-властените банки да им доставуваат на Народната 
банка на Југославија , на народните банки на репуб-
ликите и на наро-дните банки на автономните покра-
ини податоци за планираниот девизен прилив и де-
визен прилив („Службен лист на С Ф Р Ј " бр 23/81) 

8 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
о и денот на објавувањето во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " 

О - б р 50 
22 јули 1983 година 

Претседател на 
Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната ба,нка на 

Југославија 
Радован Макиќ, с р. 

1 Банки-те овластени за работи со странство, 
членки на Меѓубанкарскиот состанок на единствени-
от девизен пазар, (во натамошниот текст овластени-
те банки) им доставуваат на надлежните народни 
банки на републиките, но н?родчи^о банки на авто-
номните покраини и па Иарот^гЈГта банка на Југо с ла-
ри! а т а н о в и на девизните приливи и девизните од-
ливи во конвертибилни девизи составени воз осно-
ва на податоците со кои тие располагаат, што се из-
вршуваат преку тие банки, и тоа месечно тримесеч-
но, полугодишно и годишно 

Плановите од став 1 па оваа точка се утврдуваат 
на образезот бр 1 „Плац за приливот и одливот на 
/девизи", што е отпечатен кон оваа одлука и претста-
вува нејзин со-ставен дел 

Во планот на приливот на дев-изи се искажува 
ПХУИЛТТВОТ во конвертибилни девизи по сите основи 
што ќе ги остварат организациите на здружен труд 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на производите и услугите од надлежноста 
на федерацизата за кои организациите на здружен 
труд се должни да доставуваат известувања на це-
ните до Сојузната заедница за работи на цените, 
заради следење, објавена во „Службен лист на 
С Ф Р Ј , бр 39/83, се потерала долунаведеиата гре-
шка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА I А 
ФЕДЕРАЦИЈАТА З А К О И ОРГАНИЗАЦИИВЕ МА 
З Д Р У Ж Е Н ТРУД СЕ ДОЛЖНИ ДА ДОСТАВУВА-
АТ ИЗВЕСТУВАЊА З А ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА Р А Б О Т И НА ЦЕНИТЕ, ,ЗАРАДИ 

СЛЕДЕЊЕ 
Во потписот на Одлуката за определување на 

производите и услугите од надлежноста на федера -
цизата за кои организациите на здружен труд се 
должни да доставуваат известувања за цените до 
Сојузната заедница за работи на цените, заради 
следење, наместо зборовите ' „Претседател на Со-
јузната заедница за работи на цените" треба да 
стозат зборовите „Претседател на Советот на Со-
јузната заедница за работи на цените" 

Од Созузната заедница за работи на цените, 
Белград, 29 зули 1983 година 

У К А 3 И 
Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 

Социз а листичка Федеративна Република Југосла-
вија , Претседателството на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД Д О Л Ж Н О С Т А ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР МА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО Ј О Р -
ДАН И ЗА Н А З Н А Ч У В А Њ Е ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕНИ АМБАСАДОР Н А СОЦИЈАЛИ 
С Т И Ч К А ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГО- 
СЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО Ј О Р -

ДАН 
I 

Се отповикува 
Душан Завашник од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
р а т и в н а Република Југославија во Хашемитското 
Кралство Јордан 

И 
Се назначува 
Тодор Бојаџиевски, ш е ф на Кабинет на член на 

Претседателството на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославиза, за извонреден и ополномо-
штен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Хашемитското Кралство 
Јордан 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши ОВОЈ указ 
IV 

ОВОЈ указ влегува во сила веднаш 

У бр 9 
26 Јули 1983 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Ш п и љ а к Мика, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна ^Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО Н О Р В Е Ш К А И ЗА НА-
З Н А Ч У В А Њ Е ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА Р Е П У Б Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА ВО К Р А Л -

СТВОТО Н О Р В Е Ш К А 

I 
Се отповикува 
Џон Широка од должноста извонреден и опол-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Кралството Норвешка 

II 
Се назначува 
Месуд Веснику, амбасадор во Сојузниот секре-

таријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на СОЦИЈ а листичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Нор-
вешка. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши ОВОЈ указ 

IV 
Овоз указ влегува во сила веднаш 

У бр 10 
27 Јули 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Ш п и љ а к Мика, с р 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕ ДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧК А. ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

Л И К А ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка В од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат 

— 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 З Л А Т -
НА ЅВЕЗДА 

полковници Берберски Озрена Милован, Б о ш -
ковић Вошка Петар, Јевтић В а с и л к а Владета, 

потполковници Коврли ја Милана Ђурој Миља-
новић Милана Милутин, Вукадиновић Милана Ду-
шан, 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потнолковници А л е к с а н д р а Милоја Доброс-
лав, Црвенча/нин Божидара Часлав, 

мајори Бањац Бранка Душан, Марковић Лаза-
ра Милош, Микан Мирка Васо, Николић Мирослава 
Драган, Снегић Николе Новак, Шулић Митра Обрад, 

капетани I каела Арањош Ивана Винко, Кох-
у т Јована Томислав, Чупић Војислава Владимир, 
Јовановић Михаила Бранко, Миличевић Душана 
Јевто, Паучииац Халила Џемаил, Штулић Дапе Ни-
кола , 

капетан Шкипина Ђорђа Сретко, 
воен службеник V класа Домазетови!^ Богдана 

Никола, 

— за особени заслуги DO развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и другите земји и за 
истакнати заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мирољубивата соработка и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕР-
ДАН 

полковник Демоња Илије Душан, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Зомер Ивана Јанез, 

потполковник^ Драгојевић Новака Божидар, 
Соколић Николе Радован, Станишић Јована Свето-
зар, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потпо л ковници Сијамлија Дервиша др Хамза, 
Шкрбина Мије Петар, 

мајор Рађеновић Александра Чедомир, 
капетани I класа Богдановић Велимира Стеван, 

Дула новић Салиха Е?тер, Паунић Животе Милорад, 
Продановић Драгољуба Боривоје, 

капетани Грлица Ферде Владимир, Продановић 
Милана Ђорђе, 

заставник Бошњак Ивана Фрањо, 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивање!© на постојан полет заради оствару-
вање на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање услови зо постига-
ње на исклучително добри успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковници v Шаренац Илије Владимир, Татар-
чев Кирила Ж о р ж , 

потнолковници Борковић Сто јите Стеван, Илић 
Милосава Владимир, Исаковић Милоша Добривоје, 
Пирић Велимира Љубомир, Спасојевић Велимира 
Станимир, Станић Драгомира Момчило, Станковић 
Богдана ГОЈКО, Шаренац Јована Лазар, Тасић Сте-
вана Драгољуб, Тодоровић Милана Драго, Вучковић 
Тимотија Љубиша, Живковић Радише Милун, 

мајори Филиповић Светислава Вукашин, К а -
феџи ски Димитра Душан, Мандић Светка Михаило, 
Поповић Милана Ранко, Радивој евић Петра Мило-
рад, Смаиловић Беге Мустафа, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа Мијатовиќ Петра Славко, 

— 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 другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетани I класа Оташевић Радослава Бранко, 
Бабић Срећка Љубиша, 

капетани Ћировић Миланка Марјан, Дењо 
Салке Даут, Јокић Пере Бранислав, Кос Ђуре Р а ј -
ко, Л ес јак Мирка Желимир, Лоргер Мирослава 
Франц, Манце Максе Давор, Марјановић Драгомира 
Миролуб, Нешић Миливоја Душан, Панић Крсте 
Жарко, Полексић Милоша Иван, Прпић Мирка Ми-
лан, Раз илић Младена Драган, Росић Милутина 
Драгислав, Стојановски Трајана Драган, 

поручник Шошкић Величка Данило, 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите држави, како и за особени 
заслуги во работата врз развивањето на свеста на 
траганите во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници Мацан Анте Божо, Радотић Мило-
рада Миодраг, Шкомац Ђоке Павле, 

— за особени заслуги врз ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности во созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единството на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЃЈ 

полковник Илијашевић Шпире Бошко, 
капетан I класа Никић Радоја Милан, 

— 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 ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

полковници Божиновиќ Радомира Топлица, 
Ђуровић Јована Владимир, Марчетић Стеве Симо, 
Ступар Милана Јован, Ж е р а ј и ћ Мирка Ристо, 

потполковник Којић Спасоја Здравко; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

потполковници Антонић Момчила Александар, 
Драгумило Томе Славко, Јанковић Живорада Ве-
лисав, 

маз ори* Дукић Милана Б О Р И В О Ј , Стевановић 
Петка Хранислав, Шимић Винка Перо, 

капетани I класа Аћимовић Cnacoja Горан, Б а -
њац Р а ј к а Милорад, К љ а ј и ћ Милоша Бранислав, 
Новковић Владимира М И Л И В О Ј е, Опачић А Н Д Р И Ј е 
Јово, 

капетани Ћопић Петра Ђуро, Радовић PajKa 
Новица, 

заставници I класа Анђелковић Стојадина Ми-
ленко, ГлигориЈевић Ж и в а н а Живорад, Грубић 
Проке Душан, Јокић СредоЈа Душан, Лијешевић 
Марка Мирко, Ликић Душана Властимир, Милен-
ковић Миливоја Радомир, Недељковић Радисава 
Дмитар, Мрђа Петра Раде, Одрибожић С о л а н а Љ у -
бан, l !ej чић Никодије Велимир, Спасевски Крсте 
Благоје, тоЈсављевић Обрада Урош, Шишовић Ј е -
ротије Данило, Шљукић Ивана Дико, Веселиновић 
Солтира Миодраг, 

заставници' Божовић Boj ина Драгојло, Јевре-
мовић Драгослава Бранислав, Стефановић Јеремије 
Драгован, Стојановић Цветка Радисав, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник К и ш Јосипа Лудвик; 
заставник I< класа Ђо!рђевић Тра јка Сава, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

заставник I класа Стојменовић Петра Радисав, 
заставници Глигић Петра Миле, Милаковић 

Живојина Томислав, Перишић Миодрага Љубомир, 
постар водник I класа Стаменовић Љубиса sa 

Илија , 
граѓански лица на служба во ЈНА Богдановић 

Станка Марија, Милојевић Радомира Верица, Сто-
ј) адиновић Вукадина Бранко , 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

полковници Дрињаковић Десимира Никола, 
Јурић Петра Драго, 

потполковници* Бабић Милана Борислав Баљ^ 
Јована Бранко, Цветковић Младена Саво Динић 
Витомира Велимир, Драговић Сретена Милутин, 
Гргуриновић Стјепана Вид, Ивановић Марина Јо -
сип, Јордановски Тоде Гавро, Вучковић Миле Божо, 
Зељкић Ристе Никола; 

мајори Георгиевски Васка Ђорђе, Гњидић Ду-
шана ГОЈКО, Радошевић Радомира Ратко, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан Хаџиахметовић Myje Насуф; 
потпоручник Дошић Мијата Марко; 
заставници I класа Крмпотић Стјепана Стјепан, 

Тодоровић Милисава Радосав, 
заставник Б у њ а к Милана Мирослав, 
постари водници I класа* Ђорђевић Милорада 

Светислав, Фулир Људевита Бранко, Илић Раде 
Јефто, Ивошевић Николе Божидар, Милош Б о ж е 
Јаков, Мишљен Ђуре Мирко ,Стошић Ратка Сава, 
Су пан Јосипа Јосип, 

постар водник Божичковић Јове Миле; 
граѓански лица на служба во Ј Н А ' Новаковић 

Милана Босиљка, Радојчић Момира Вера, 

— за особени заслуги стечени во борбата про-
тив непријателот за ослободување на нашата земја 
и заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетани I класа Арсенијевић Радоја Радослав, 
КиЈац Јакова Гаврило, Тра јковић Донче Љубомир, 

воен службеник IV класа Полак Ј о ж е ф а Да-
ринка , 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА* Андријић 
Ивана Никола, Ba j ић Марка Недељко, Бо јанић Ан-
те Марио, Брзана Марка Јосип, Чанковић Раденка 
Дринка, Крстић Точлице Југослав, Комочар Николе 
Михајло, Леонтић Анте Банда, Мерсуља Ћела дина 
Бељи, Милосављевић Милорада Милан, Обреновић 
Ивана Михаљина, Радин-Мачукат Милана Радмила, 
Симовић Миленка Петар, Стајковић Новице Анка, 
Тасић Радослава Миро, Вучетић Николе Анка, Ву-
четић Јездимира Милован, 

— 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 

капетани Бишевац Љубомира Лука, Медић Ду-
шана Милан, Зец Уроша Славко, 

поручници* Бодрожић Николе Милорад, Ж у ј о -
вић Малише Драган; 

постари водници. Мартиновић Анте Јуре, Мит-
ровић Милутина Милован; 

водници I класа- Ђуркић Љубише Видоје, Ра -
кић Илије Сретко, Тонковић Стјепана Јасенко; 

граѓанско лице на служба во ЈНА Спасић Бо-
жидара Радмила; 

— за особено истак,нување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
ВОЈНИЧКО обносување 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

водници I класа Б о ж и н Слободана Драгољуб, 
Петровић Анђелка Мирко, 
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— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубиЕата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и другите држави, како и за заслуги 
во работата на развивањето на свеста на граѓаните 
во борба за независност на земјата 

СО ОРДЕН !IA ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковници Јандрић Јована Лука, Вучинић 
Цветка Милан, 

капетан на боен брод Првуловић Љубомира 
Славољуб, 

— за особени заслуги врз ширењето на братст-
вото меху вашите народи и народности во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

полковник Јозанов Саве Слободан; 

— 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 Федератив-
на Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛА-
ТНА ЅВЕЗДА 

полковници Маринковић Саве Вукашин, Мато-
вић Чедомира Драгомир, 

потполковници Благојевић Милована Драгиша, 
Челикић Војислава Крста, Павловић Љубомира 
Константин, Живојиновић Љубомира Миливоје; 

капетан на фрегата Симић Живана Милосав, 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

заставник I класа Пурић Милорада Вјекослав; 
заставник Ђапић Саве Иван, 
воен службеник IV класа Матковић Ивана Иван, 

Иван, 
Боен службеник VI класа Хабазин Мирка Дра-

гутин, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

граѓанско лице на служба во ЈНА КуЈОвиќ Ву-
која Обрад, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

потполковник Штрбац Душана Мирко; 
капетани I класа* Даниловић Млађена Милета, 

Петровић Чедомира Никола; - - - ^ 

застав!ник Динић Марка Миодраг; 
воени службеници IV класа Коцен Јосипа Ст-

јепан, Радојевић Вукашина Миломир, 
воени службеници V класа Дроби л ек Алојза 

Владислав, Бокор Стјепана Р1ван, 
воен службеник VI класа КОЈ чин Симеона Ми-

лан, 
граѓански лица на служба во ЈНА Милуновић 

Павла Михајло, Молдваи Михајла Бела, Павлов 
Милана Мика, Шовљански Косте Богдан, Вујовић 
Ивана Драгица, 

— 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 постига-
ње на исклучително добги успеси во своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковник Драк^лиќ Стеве Никола; 
потполковници Бекић Саве Младен, Јефтенић 

Лазе Павле, Лазаревић Драгише Миливоје, na rom 
Петра Обрад, Сикавица Мате Стипа!н, Зиројевић Но-
вице Ђорђе, 

мајор Ивезић Мирка Душан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

заставник I класа Б а ј и ћ Милоша Ђорђе; 
воени службеници VI класа Чичак Алојза Јо -

сип, Јовановић Слободана Немања, 
граѓански лица на службаN во ЈНА* Гледић 

Мирка Невенка, Кујунџић Тодора Славољуб, П е л е -
вић Живана Анка, Петровић Богољуба Мирј-а!на, 
Тадић Благоја Милан, Вујин Љубинка Зорица, 

— за особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и 
заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославиј,а 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставници I класа Гавриловић Мирослава Га-
врило, Јовановић Воје Ристо, 

воен службеник V!il класа Бацковић Ристе 
Mapnja , 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА* Стреларац 
Младена Босиљка, Тројановић Гојка Ђорђе, Туфег-
џић Стевана Милица, 

— за примерна работа на развивањето на нале-
тот за остварување на поставените задачи, како и 
за покажување старешински и В О Ј Н И Ч К И особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ . 

граѓански лица на служба во ЈНА Ан,дри!ше-
вић Јована Љубица, Чуљић Душана Милен, Рако-
чевић Вељка Коса, 
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— за особени заслуги стечени во борбата против 
неприЈапелот за ослободување на нашата земЈа и 
заслуги на организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
З Р А Ц И 

полковник Раденковић Симе Витомир, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ З А НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

заставници I класа Б р к и ћ Драгу! ина Живко , 
Лазић Милоја Живко , Павловић Милана Драгослав, 
Поповић Радована Петар, Поткоњак Милана Мане, 

— за особени заслуги врз ширењето на братст-
вото меѓу нашите народи и народности во создава-
њето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

воен службеник II класа Филиповић Митра 
Недо, 

— 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 З Л А Т -
НА ЅВЕЗДА 

полковници Додер Милана Миленко, Матасић 
Ивана Александар, Суботић Марка Вељко, 

потлолковници Антић Максима Радослав Б е р -
бер Томе Станко, Николић Миленка Миладин Но-
ваковић Триве Боро, Павић Лазе Бранко, Симеоно-
вић Николе Бранислав, Вуксановић Миодрага Сла-
вољуб, 

капетан на фрегата Вукчић Миливоја Алек-
сандар, 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

заставници I класа Андријашевић Обрена 
Шпиро Цветановић Мано! ла Виден Лаић Милана 
Драган, Миљковић Александра Ђорђе, 

заставници Ђаковић Богдана Станко, Радмано-
вић Марка Дмитар, Бечић Љубомира Стеван, 

воен службеник Vi l i класа Самболец Мије Иван, 
Иван, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Риђешић Рамадана Ибрахим, 

— 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 постига-
ње на исклучително добри успеси BD своите едини-
ци и установи 

СО ОРДЕН З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО З Л А Т Н И 
МЕЧЕВИ 

потполковници Гркавац Саве Ђорђе, Станић 
Михаила Момчило, Бута Јована Петар, Вулић Ста-
нимира Иван, Зечар Тодора Никола , 

мајори Ерак Драгоја Миле, Илић Душана Ми-
лорад, Настић Благо ја Владимир, 

СО ОРДЕН З А ЕОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетан I класа Јовановић Раденка Владимир; 
постари водници I класа Мандић Душана Мар-

ко, Рикановић Николе Слободан, Ристић Рада Ми-
ладин, Вукелић Ивана Милан , 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во ЈНА* Егеља Дра-
гутина Т)урчинка, Илић Љубише Ђока, Јанаћковић 
Јуре Драгица, 

— за пример!на работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставен,ите задачи, к а к о 
и за покажување старешински и ВОЈНИЧКИ особини 
што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Свилар Војислава Мирослав, 

— за особена заслуги врз ширењето на брат-
ството меѓу нашите народи и народности Љ созда-
вањето и развивањето на политичкото и моралното 
единство на народите и народностите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО С Р Е Б -
РЕН ВЕНЕЦ 

• 

полковник Грујић Славка Стеван, 
потполковници Ђилас Миће Никола, Марковић 

Јове Душан, Радо?вић Грује Звонимир, 

— за особе™ 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 незаврхеноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

капетан на боен брод Бровет Руперта Стане, 

капетан на фрегата Клокочар Рудолфа Роберт, 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

капетан I класа Ђорђевић Војислава Миодоаг 

заставници I класа* Митровић Милутина Ж и -
ворад, Васиљевић Петра Сретен, Видовић Ј а н к а Ј а н -
ко Вукашиновић Миле Р а ј к о , 

заставници* Баковић Лазара ГОЈКО, Радивојевић 
Стојадина Радивоје , Тасић В л а ј к а Тихомир, 
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граѓански лица на служба во ЈНА Ћопић Ми-
ће Радомир, Павков Славка Дармвоје, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковник Миљкови!^ Николе Миодраг, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

застав!ници I класа Куколеча Јована Милан, 
Павловић Симе Ђуро, 

заставници Грубор Петра Ђуро, Младеновић 
Ђорђа Стојан, 

граѓански лица на служба во ЈНА Пионар Јо-
ж е ф а Ангела, Поповић Георгија Драган, 

— за примерни заспуги и умешност во работата 
на раз!вивањето на постојан полет заради оствару 
вање на поставените задачи во единиц(ите со кол 
раководат, како и за создавање услови за постигање 
на исклучително добри успеси во овоите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковкици Ђирлић Милорада Гаврило, Дра" 
таш Милана Сретен, Павловић А к с е н т и е Славко, 
Тописировић Среде Радомир, 

мајор Раденка Илије Ђуро, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетани I класа Ђокић Властимира Драган, 
Матовић Војислава Спасоје, 

заставници Јовановић Л?убинка Бранивоје, Ма ј -
кин Бранка Бранислав, Мрачајац Гавре Никола, 
Радак Васе Ђорђе, Ранчић Векослава Радојица, Poa-
ra Анте Иван, 

постари водници I класа* Петровић Јерслава 
Мирослав, Станковић Јеврема Владислав, Трбоје-
вић Живка Петар, Вазмер Петра Антон, 

граѓанско лица на служба во ЈНА Перишић 
Богољуба Миливоје, 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на миро л*у бив ата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија и другите држави, како и за особени зас-
луги во работата на развивањето на свеста на гра-
ѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

полковници Благојевић Душана Љубомир, Ма-
ринковић Петра Милорад, Миленковић Владислава 
Предраг, Степановић Милоша Миле, Турк Антона 
Јоже, 

потполковник Анастасиј евић Апостола Бранис-
лав, 

— за приме)рна работа на развивањето на поле-
тот за остварување на поставените задани, како и 
за покажување старешипски и војнички особини 
што служат за пример на др-уги 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

капетан Гајић Taje Илија , 

поручник Стојчевски Ваигела Зоран, 

постари водници Кнежевић Милије Миодраг, 
Спасојевић Радича Светислав, 

— граѓанско лице на служба во ЈНА Алексић 
Светозара Зоран, 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-
ЧЕВИ 

потполковник Љубомировиќ Драгослава Милу-
тин, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручник Рајовић Видосава Драган, 

постар водник I класа Антић Борисава Алек-
сандар, 

— за »особени заслуги стечени во борбата против 
непријателот за ослободување на нашата земја и 
заслуги врз организирањето и зацврстувањето на 
Вооружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

мајор Ранчиќ Симе Станко, 

капетан I класа Николиќ Стојана Борислав; 

— 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 н)ивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

заставници I класа Димитријевић Љубомира 
Миленко, Ковачевић Јовише Милорад, 

заставници Арсић Јелисија Милош, Рубеж Ар-
сена Драгомир, Сушић Миливоја Љбуи?сав, 

воени лужбеник IV класа Стојановић Мирка 
Радослав, 



Страна 1232 — Броз 42 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

граѓански лица на служба во Ј Н А Малић Т р -
кана Милан, Мелентић Драгољуба Томислав, Су-
баш!ић Косте PajKo, 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

граѓански лица на служба во Ј Н А Б а ј и ћ М а р -
тина Марија, Б а н Камена Јелена, Даниловић Вели-
мира Гвозден, Гилић Милана Владета, Јовановић 
Јована Мара, К л и н а ц Василија Драгица, Љубисав-
љееић Ж и в к а Богдан, Манчић Николе Ђ уђи] а, Ми-
тровић Богомира Јанко, Остојић Ракипа Милош, 
Спасић Станише Љубинка , Станишић Стевана !Т!и-
вко , Станковић Ж и в о ј и н а Стева'н> СтоЈиљковић 
Јована Косовка, Ш а ш и ћ Николе Дане, Тра јковић 
Аугуста Јагица, Вељковић Драгути!на Момчило, Ве-
сић Ж и в к а Вој!ислав; 

— за примерна работа на развивањето на по-
летот за остварување на поставените задачи, како 
и за покажување на старешински и В О Ј Н И Ч К И осо-
бини што служат за пример на други 

СО МЕДАЛ З А ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постар [водник Пешиќ Милорада Љубомир. 

Б р 128 
22 декември 1982 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ , 

Петар Стамболић, с р 

С О Д Р Ж И Н А : 
Отпадна 

534 Уредба за начинот на снабдување со ма-
теријални средства на единиците на воо-
ружените сили на Социјалистичка Фе-
ративна Република Југославија во опре-
делени ситуации во војна — — — — 1217 

535 Одлука за определување на ^ - г о д и ш н и -
ната од битката на Неретва и ^ - г о д и ш -
нината од битката на Сурлеска како нас-
тани по ЧИЈ повод во 1983 година ќе се из-
дадат пригодни ковани пари — — — 1219 

Петок:, 5 август 1983 

536 Одлука за обврската за полагање на обез-
бедување за наплата на царината и на 
другите увозни давачки, к а к о и за начинот 
на наплата на тие навачки, за царински 
сто-ки што организација на здружен труд 
ги д р ж и по СВОЈ a вина под царински над-
зор за време подолго од роковите од член 
226 на Царинскиот закон ' — — — — 1219 

537 Одлука за утврдување процентот <на и з -
двојувањето на конвертибилни девизи за 
формирање на посебни девизни средства 1219 

538 Упатство за дополненија на Упатството за 
обрасците за п р и ј а в у в а њ е на договори за 
надворешнотрговски промет и за начинот 
на пополнување на тие обрасци — — — 1120 

539 Упатство за начинот и постапката на под-
несување документација и за вршење кон-
трола над увозот на суровини и репродук-
ционен материјал увезени врз основа на 
член 7а од Законот за Цари!нската т а р и ф а 1220 

540 Правилник за дополненија на Правилни-
кот за поднесување на исправи во царин-
ската постанка — — — — — — — 1221 

541 Одлука за дополнение на Онлуката за ус-
ловите под кои плаќањето и наплатува-
њето БО работењето со странство се врши 
во ефективни странски пари — — — 1*222 

542 Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите под кои средства на странски 
правни и ф и з и ч к и лица можат да се при-
маат во депозит — — — — — — — 1223 

543 Одлука за обврските на банките овласте-
ни за работи со странство на Народната 
банка на Југославија , на народните банки 
на републиките и на народните банки на 
автономните покраини да им доставуваат 
податоци за планираниот девизен прилив 
и девизен одлив — — — — — — — 1223 

Исправка на Одлуката за определување на 
производите и услугите од надлежноста 
на федерацијата за кои организациите на 
здружен труд се должни да доставуваат 
известувања за цените до Сојузната заед-
ница за работи на цените, заради сленење 1226 

Укази — — — — — — — — — — 1226 

Одликувања — — — — — — — — — 1226 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ 

Издавач: Новинско^издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. I. Пошт. ф а х 22G. — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко Тада!ѕ. — М е д а т Београдски издавачко »графичк!а завод, Белград,-З?уЈѕев&р војвода 
Мишима бр* Пџ 


