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491. 
Врз основа на точка 7 од Уставниот амандман 

XXXIII и член 3 од Законот за Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), во спо-
годба со извршните совети на републиките и ав-
тономните покраини, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА МЕЃУРЕ-

ПУБЛИЧКА КОМИТЕТИ 

1. Заради остварување на одговорноста на ре-
публиките и автономните покраини во вршењето на 
одредени функции на федерацијата во областите 
утврдени во точка 1 на Амандманот XXXIII и за-
ради нивно учество во постапката за усогласување 
на ставовите по прашањата од тие области, како и 
заради следење на. спроведувањето на политиката 
и извршувањето на сојузните прописи од тие об-
ласти, се формираат меѓурепублички комитети. 

2. Во меѓурепубличките комитети, во границите 
на нивниот делокруг, републиките и автономните 
покраини ги усогласуваат ставовите по предлозите 
за утврдување на политиката на федерацијата и за 
донесување на сојузни закони и други акти, како 
и за донесување прописи за извршување на сојуз-
ните закони и други акти ако усогласувањето на 
ставовите е предвидено во тие закони односно акти. 

3. Меѓурепубличките комитети, во границите на 
својот делокруг, го следат спроведувањето на поли-
тиката на федерацијата и на сојузните прописи од 
точка 2 на оваа одлука, и за своите мислења и пред-
,лози го известуваат Сојузниот извршен совет и ре-
публичките и покраинските извршни совети« 

4. Меѓурепубличките комитети, од гледиштето 
на усогласување на интересите на републиките и ав-
тономните покраини, по своја иницијатива или на 
барање на Сојузниот извршен совет разгледуваат и 
други прашања од областа за која се формирани, 
а за кои со Уставот на СФРЈ не е предвидено задол-
жително усогласување на ставовите на органите на 
федерацијата и на надлежните републички и по-
краински органи, и за тие прашања му даваат на 
Сојузниот извршен совет мислења и предлози. 

5. Меѓурепублички комитети се: 
1) Меѓурепублички комитет за развојна поли-

тика ; 
2) Меѓурепубличка комитет за областа на моне-

тарниот систем: 
3) Меѓурепублички комитет за областа на надво-

решнотрговскиот и девизниот систем; 
4) Меѓурепублички комитет за областа на паза-

рот; 
5) Меѓурепублички комитет за областа на фи-

нансиите. . 
6. Во делокругот на Меѓурепубличкиот комитет 

за развојна политика спаѓаат прашаната што се од-
несуваат на основите на општествениот план на Ју-
гославија и на кредитирањето на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини. 

7. Во делокругот на Меѓу републичкиот комитет 
за областа на монетарниот систем спаѓаат прашања-
та што се однесуваат на монетарниот систем и на 
емисијата на пари и на кредитните односи со стран-
ство. 

8. Во делокругот на Меѓурепубличка^ комитет 
за областа на надворешнотрговскиот и девизниот 
систем спаѓаат прашањата што се однесуваат на 
прометот на стоки и услуги со странство и на девиз-
нио систем. 4 

9. Во делокругот на Меѓурепубличкиот комитет 
за областа на пазарот спаѓаат прашањата што се 
однесуваат на општествената контрола на цените и 
услугите, на мерките за ограничување на пазарот и 
на слободниот промет на стоки и услуги во земјата, 
на царинската и вонцаринската заштита,.на мерки-
те што се основ за компензација и на начинот и 
формата на компензацијата, на здружувањето на 
стопанските организации во стопанска комора на 
целата територија на Југославија и на задолжител-
ното здружување на работните организации во де-
ловните заедници. 

10- Во делокругот на Меѓурепубличкиот комитет 
за областа на финансиите спаѓаат прашањата што се 
однесуваат на системот, изворите и вкупниот обем 
на средствата за финансирање на федерацијата, на 
утврдувањето на приходите на општествено-поли-
тичките заедници што се остваруваат со оданочува-
ње на производите и услугите во прометот, како и на 
основањето на фондови на федерацијата и на пре-
земањето на обврски што не се предвидени со Ус-
тавот на СФРЈ. 

11. Меѓурепубличките комитети ги утврдуваат 
усогласените ставови по прашањата што ги разгле-
дуваат во форма на заклучоци. Своите заклучоци 
комитетите им ги доставуваат на Сојузниот извршен 
совет и на републичките и покраинските извршни 
совети. 

Меѓурепубличките комитети се должни да го 
известат Сојузниот извршен совет и републичките 
и покраинските извршни совети и за прашањата по 
кои не е постигнато усогласување на ставовите^ ка-
ко и за ставот на членовите на комитетот од се-
која република и автономна покраина по тие пра-
шања. 

12. Членовите на Меѓурепубличките комитети 
заземаат ставови во комитетот од името Hta репуб-
ликата односно на автономната покраина што ги де-
легирала во комитетот, водејќи сметка за интереси-
те на републиката односно на автономната покраи-
на и за интересите на општествената заедница како 
целина. 

Во меѓурепубличките комитети ставовите на 
надлежните републички и покраински органи, во 
смисла на точка 2 став 3 од Амандманот XXXIII, се 
усогласени, ако сите членови на комитетот се из-
јаснат дека го прифаќаат предлогот на закон или 
на друг акт или дека не се противат на нивното 
донесување. 

Усогласените ставови можат да се менуваат 
само по постапката предвидена за усогласување на 
ставовите во комитетот, освен ако Сојузниот извр-
шен совет на седница, во согласност со претставни-
ците на извршните совети на сите републики и ав-
тономни покраини, не одреди поинаку, 
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13. Меѓурепубличкиот комитет се состои од прет-
седател и осум членови. 

Претседателот на комитетот го одредуваа Сојуз-
ниот извршен совет од редот на своите членови. 

Извршниот совет на секоја република и изврш-
ниот совет на секоја автономна покраина делегира 
во секој меѓурепублички комитет по еден член и 
за тоа, како и за дополнителните промени, го извес-
.тува Сојузниот извршен совет«" 

14. Член на меѓурепубличкиот комитет кој е 
спречен да учествува во работата на комитетот го 
заменува лицето што ќе го одреди извршниот совет 
на соодветната република односно на автономната 
покраина. 

15. Републичкиот односно покраинскиот извршен 
совет може да одреди во работата на меѓурепублич-
киот комитет по одредено прашање да учествува, 
со сите права на делегиран член, посебно одреден 
претставник на републиката односно на автономната 
покраина, за што републичкиот односно покраинс-
киот извршен совет го известува Сојузниот извршен 
совет пред седницата на комитетот, со назначување 
по кои прашања таквиот претставник е овластен да 
учествува во работата на комитетот. 

16. Претседателот на меѓурепубличкиот комитет 
Се грижи за подготвување на седницата на комите-
тот, предлага дневен ред на седницата, ја свикува 
седницата, претседава на седницата и се грижи за 
извршувањето на заклучоците на комитетот. 

Претседателот е должен да свика седница на ко-
митетот кога на дневен ред на седницата на Сојуз-
ниот извршен совет се наоѓа прашање од делокру-
гот на комитетот за кое надлежните органи на фе-
дерацијата одлучуваат врз основа на усогласените 
ставови со надлежните републички и покраински 
органи. 

Претседателот ќе свика седница и ако тоа го 
бара еден член на комитетот и ќе го назначи пра-
шањето што ќе се разгледува на односната седница. 

17. Кон поканата за седницата, на членовите на 
меѓурепубличкиот комитет, им се доставуваат и 
предлогот на дневниот ред на седницата и матери-
јалите кон секоја точка на дневниот ред на седни-
цата. 

Поканата за седницата и соодветните материјали 
им се доставуваат на членовите на комитетот нај-
доцна осум дена пред денот одреден за одржување 
на седницата на комитетот, ако со деловникот не е 
одредено поинаку. 

Во поглед на подготвувањето на материјалите 
За седмицата на комитетот согласно се применуваат 
одредбите на Деловникот на" Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/67 и 17/69) што 
се однесуваат на подготвувањето на материјалите 
за седницата на. Сојузниот ,извршен совет. 

18. Во текот" на- седницата на меѓурепубличкиот 
комитет Се. води. записник, 

' Записникот содржи податоци за членовите на 
комитетот кои присуствувале на седницата И за пра-
шањата што се разгледувани на седницата, како и за-
клучоци за секое прашање што е разгледувано на 
седницата. 

Во записникот особено се внесува податок дали 
е постигната согласност по прашањето од точка 2 на 
оваа одлука. Ако согласност не е постигната, во за-
писникот се внесуваат ставовите на членовите' на 
комитетот од. секоја република и автономна -покра-
ина. 

19. Меѓу републичкиот комитет донесува делов-
ник за својата работа. 

20. Вршењето на стручните и административ-
ните работи-за потребите на меѓурепубличките коми-
тети, го обезбедува секретарот на Сојузниот извршен 
совет. 

21. Сојузните органи на управата и сојузните 
организации во постапката за подготвување предло-
зи на прописи во областите утврдени во Аман,дманот 
XXXIII се должни да соработуваат со надлежните 
републички и покраински органи на управата од-
носно организации.^ - -

Сојузните органи на управата, сојузните органи-
зации и стручните служби на Сојузниот извршен со-
вет, во, рамките на својот делокруг, на меѓурепуб-
личките комитети ;им даваат податоци и известува-
ња што им се потребни при работата. 

Меѓурепубличкиот комитет може да бара репуб-
личките и покраинските' органи на управата односно 
организации да му ги достават податоците со кои 
располагаат, а кои се од интерес за работата на ко-
митетот. 

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

Р. п. бр. 170 
19 август 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

492. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАВМЕ КОМИСИИ И КОМИТЕТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Секое прашање што е предложено за дневен 

ред на седница на Сојузниот извршен совет се 'раз-
гледува, по правило, пред седницата на Советот, 
во работните тела еа Советот. ; 

Ако се работи за прашање чие решавање не 
бара претходно разгледување во работните тела на 
Советот или за прашање кое бара итно решавање, 
претседателот на Советот може таквото прашање 
да го внесе во предлогот Па дневниот ред на седни-
цата на Советот и без претходно разгледув.ање ед 
работното тело на Советот/ 

2. Работни тела на Сојузниот извршен совет се 
постојани комисии к комитети на Советот. 

3. Кон секој предлог за ставање на определено 
прашање на дневен ред на седница на Сојузниот 
извршен совет предлагачот е должен да предложи 
и писмено формулирани заклучоци на" Советот П) 
тоа прашање. 

4. Постојани комисии на Сојузниот извршен со«; 
рег се: 

1) Комисија за надворешни работи и за без-
бедност на земјата; 

2) Комисија за ошитзствено-политички и орга-
низациони прашања; 

3) Комисија за економска политика; -
4)-Комисија за економски "односи со странство; 
5) Комисија за буџетски прашања; -
6) Комисија за кадровски и административни 

прашања; 
^ 7) Комисија за мобилизациони подготовки" на 

сојузниите органи; 
- 8) Комисија за станбени прашања. ' 

5. Комисијата за надворешни работи и за- без-
бедност на земјата - ги разгледува прашањата на 
политичките односи на Југославија со други држави 
и меѓународни организации, прашањата од областа 
на народната одбрана и други прашања од значе-
ње за безбедноста на земјата. 

6: Комисијата за општествено-политички и ор-
ганизациони прашања ги разгледува прашањата на 
општествено-политичкиот систем, основните праша-
ња на самоуправните односи, -прашањата што се 
однесуваат на -заштитата и оства,рувањето на ус-
тавноста и законитоста, на слободите И правата на 
граѓаните, на правната положба на странците, на 
правосудниот систем, на организацијата и'работата 
на сојузните органи на управата и на сојузните 
организации и други прашања од областа на вна-
трешната политика, 



Четврток, 26 август 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 --»Страна 691 

7. Ком.исијата, за економска политика ги раз-
гледува прашањата од областа на пазарот, на фп-
наострите, на надворешнотрговскиот и девизниот си-
стем, на царинската и вонцаринската заштита, на 
трудот и работните, односи и други прашања од об-
ласта на стопанството. 

8. Комисијата за економски односи со странство 
ги разгледува прашањата што се однесуваат на 
економските односи на Југославија со други држа-
ви и со регионални и меѓународни економски орга-
низации. 

9. Комисијата за буџетски прашања ги разгле-
дува прашањата на подготовката и извршувањето на 
сојузниот буџет, на подготовката на завршната смет-
ка за извршувањето на сојузниот буџет, на кори-
стењето на буџетските резерви и на резервниот фонд 
на федерацијата. 

10. Комисијата за кадровски и административни 
прашања ги следи и ги разгледува прашањата на 
кадровската политика во сојузните органи на упра-
вата и во сојузните организации, дава мислење за 
назначувања^. и разредувањата од должност на 
функционерите што ги назначува Сојузниот извр-
шен совет и за височината на личниот доход и на 
другиите надоместоци на тие функционери, донесу-
ва решен,ија во управна постапка од надлежноста 
на Советот и други поединечни решенија во рабо-
тите од надлежноста на Советот за чие донесување 
ќе ја овласти Советот, одобрува склучување на до-
говори за купување и продажба на земјиште и 
згради од надлежноста на Советот и ги разгледува 
предлозите за доделување одликувања од надлеж-
носта на Советот. 

Решенијата што ги донесува Ком-исијата за ка-
дровски и административни прашања ги потпишува 
претседателот на комисијата. 

11« Комисијата за мобилизациони подготовки 
на сојузните органи ги разгледува прашањата во 
врска со изработката на воена организација на со-
јузните. органи и со подготвувањето на воени пла-
нови и мерки за функционирање на сојузните орга-
ни за случај на војна и на непосредна воена опас-
ност, како и други прашања од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет што се однесуваат на ра-
ботата на сојузните органи во подготвувањето на 
одбраната на земјата во воена состојба. 

12. Комисијата за станбени прашања ги раз-
гледува потребите и можностите за станбена изград-
ба за сојузните функционери, им дава на користење 
станови на функционерите одредени во Одлуката 
за давање на користење на становите со кои распо-
лага Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/66 и 27/68) и врши други работи 
одредени со таа одлука. 

Решенијата што ги донесува Комисијата за 
станбени прашања ги потпишува претседателот на 
комисијата. 

13. Постојаната комисија на Сојузниот извршен 
совет ја сочинуваат претседател и членови на ко-
мисијата. 

Претседателот и најмалку два члена на коми-
сијата Советот ги именува од редот на членовите на 
Советот, а другите членови на комисијата — од 
редот на функционерите во сојузнита органи на 
управата и во сојузните организации и од функци-
онерите во Советот односно во стручните служби 
на Советот, како и од функционерите на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, на Сојузната стопан-
ска комора и на другите асоцијации на работните и 
други организации што вршат дејност на целата 
територија на Југославија. 

Членовите на Советот — претседатели на меѓу-
републички комитети се членови на Комисијата за 
економска политика. 

14. Комитети на Сојузниот извршен совет се: 
1) Комитет за надворешна! миграциони дви-

жења; 
2) Комитет за боречки прашања; 
3) Комитет за туризам: 
4) Комитет За прашања на науката и техно-

логијата. 

15. Комитетот за надворешни миграциони дви-
жења ги разгледува прашањата на заложувањето 
на југословенските граѓани во странство, на зашти-
тата на нивните права во странство и во земјата и 
прашањата, во врска со нивното враќање.и зало-
жување во земјата. 

16. Комитетот за боречки прашања ги разгледува 
прашањата што се однесуваат на основните права 
на борците, на воените инвалиди и на семејствата 
на паднати борци., 

17. Комитетот за туризам ги разгледува, праша-
њата од надлежноста на Сојузниот извршен совет 
од гледиштето на обезбедување услови за развој и 
унапредување на туризмот и на соработка со други 
земји и меѓународни организации во областа на 
туризмот. 

18. Комитетот за прашања на науката и тех-
нологијата ги разгледува прашањата од надлежно-
ста на Сојузниот извршен совет од гледиштето на 
обезбедување услови за развој на науката и техно-
логијата, на модернизација и примена на научните 
и техничките достигања во̂  стопанството ц. во дру-
гите области, како и прашањата на соработката со 
други земји и меѓународни'организации во областа 
на науката и технологијата. 

19. Претседателот на комитетот го именува Со-
јузниот извршен совет од ,редот на членовите на 
Советот, а членовите на комитетот — од редот на 
членовите на Советот, на функционерите на сојуз-
ните органи на управата и сојузните организации 
од областа за која комитетот се формира и од редот 
на лицата што работат во заинтересираните работни 
и други самоуправни организации. 

20. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите на Делов-
никот на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/67 и 17/69) и одредбите на одлу-
ките на Советот за организацијата и работата на 
работните тела на Советот, што се во спротивност 
со одредбите на оваа одлука. 

21. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во »Службен лист на 
СФРЈ". 

Р.п. бр. 172 
19 август 1971 година -

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

493. 

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА 

СОЈУЗНАТА УПРАВА 
1. Сојузните совети и сојузните организации 

кои, според член 49 од Законот за организацијата 
и делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации, се укинуваат и престану-
ваат со работа на 1 октомври 1971 година ќе постапат 
со несвршените предмети, со архивата, со инвента-
рот, со финансиските и другите средства што ги 
користат, на начинот определен со оваа одлука. 

Според одредбите на оваа одлука ќе постапи и 
Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи 
во Сојузниот извршен совет, кој престанува со ра-
бота на 1 октомври 1971 година (член 30 од Законот 
за Сојузниот извршен совет — „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 32/71). 

2. Сојузните совети и сојузните организации од 
точка 1 на оваа одлука (во понатамошниот текст: 
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организациите од точка 1 на оваа одлука) ќе ги 
заклучат своите книги и евиденции, со 30 септември 
1971 година. 

До 30 септември 1971 година организациите од 
точка 1 на оваа одлука ќе ги завршат сите пред-
мети во управна постапка и ќе им достават реше-
нија на странките. 

Организациите од точка 1 на оваа одлука на 
сите несвршени предмети што се однесуваат на пра-
шања кои повеќе не се во надлежност на федера-
цијата ќе стават за тоа забелешка и ќе ги одложат 
во архивата на свршените предмети. 

За предметите од став 3 на оваа точка ќе се 
состави извештај, кој ќе содржи: број и датум на 
предметот, содржина на предметот, број на прило-

; зите, назначување под кој број предметот е одло-
жен во архивата и каде се наоѓа архивата. По еден 
примерок од извештајот им се доставува на репуб-
личките и покраинските извршни совети и на Со-
јузниот секретаријат за правосудни и општи управ-
ни работи. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации што продолжуваат со работата, ќе поста-

! пат на начинот одреден во ст. 2, 3 и 4 на оваа 
; точка со предметите што се однесуваат на работите 
кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се во над-
лежност на органите на федерацијата. 

3. Организациите од точка 3 на оваа одлука до 
30 септември 1971 година ќе состават списоци на 
несвршените предмети кои, според член 50 од За-
конот ,за организацијата и делокругот на сојузните 
органи на управата и на сојузните организации, им 

! се предаваат на надлежните сојузни органи на 
i управата односно на сојузните организации, и тоа 

по еден список за секој сојузен орган на управата 
односно за секоја сојузна организација на која 
несвршените предмети и се предаваат. Во списокот 
на несвршените предмети ќе се означат и нивните 
прилози. 

На начинот одреден во став 1 на оваа точка 
ќе постапат и сојузните органи на управата и со-
јузните организации со несвршените предмети што 
се однесуваат на работите кои, според Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации, премину-
ваат во надлежност на друг сојузен орган на упра-
вата односно на друга сојузна организација. 

4. Организациите од точка 1 на оваа одлука до 
30 септември 1971 година ќе состават списоци на 
работниците кои работеле на работите што преми-
нуваат во надлежност на други сојузни органи на 
управата односно на други сојузни организации, и 
тоа по еден список за секој сојузен орган на упра-
вата односно за секоја сојузна организација што ги 
презема односните работи. Организациите од точка 
1 на оваа одлука до 30 септември 1971 година ќе 
состават и список на работниците кои не се презе-
мени и ќе и го достават на Комисијата за усогласу-
вање на работата на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации во спроведувањето на 
реорганизацијата на сојузната управа. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации кои според Законот за организацијата и 
делокругот на сојузните органи на управата и на 
сојузните организации продолжиле да работат, ќе 
состават списоци на работниците кои работеле на 
работите што со тој закон преминуваат во надлеж-
ност на други сојузни органи на управата и на 
други сојузни организации. 

: Списоците од ст. 1 и 2 на оваа точка треба да 
содржат податоци за школската односно стручната 

' подготовка на работниците, за работното место, за 
, годините на возраста и за времето поминато на ра-

бота. 
' 5. Сојузните органи на управата и сојузните 

организации во чија надлежност преминуваат рабо-
( тите на организациите од точка 1 на оваа одлука 
ј ќе ги преземат тие работи и работниците што рабо-
I теле на тие работи на 30 септември 1971 година а 
I според списоците составени во смисла на точка 3 
став 1 и точка 4 став 1 од оваа одлука. 

Сојузните органи на управата и сојузните орга-
низации на кои делокругот им е изменет со Законот 
за организацијата и делокругот на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации (точка 3 
став 2 и точка 4 став 3), на 30 септември 1971 година 
ќе извршат примопредавање на несвршените пред-
мети и преземање на работниците кои работеле на 
соодветните работи. 

За примопредавањето на несвршените предмети 
и за преземањето на работниците се составува за-
писник. Еден примерок од записникот останува во 
архивата на сојузниот орган на управата односно 
на сојузната организација што го извршила преда-
вањето на несвршените предмети и ги разрешила 
од должноста работниците, еден примерок од запис-
никот му се доставува на сојузниот орган на упра-
вата односно на сојузната организација што ги при-
мила несвршените предмети и ги презела работни-
ците, а еден примерок од записникот му се 
доставува на Сојузниот секретаријат за правосудни 
и општи управни работи. 

6. За остварување на правата на работниците 
според одредбите на чл. 53 и 55 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните, организации, ќе се грижи 
Сојузниот секретаријат за правосудни и општи уп-
равни работи. 

Финансиските средства за обезбедување на пра-
вата на работниците од став 1 на оваа точка ќе ги 
обезбеди Сојузниот секретаријат за финансии. 

Организациите од точка 1 на оваа одлука ќе 
им ги исплатат личните доходи за октомври 1971 
година на сите работници што се затекле на работа 
во тие организации на 30 септември 1971 година. 

7. Организациите од точка 1 на оваа одлука на 
30 септември 1971 година на Сервисот за админи-
стративни и сметководствени работи на Сојузниот 
извршен совет ќе му ја предадат архивата на свр-
шените предмети со соодветните евиденции. 

За примопредавањето на архивата од став 1 на 
оваа точка се составува записник. Еден примерок од 
записникот се чува во Сојузниот секретаријат за 
правосудни и општи управни работи. 

8. Организациите од точка 1 на оваа одлука ќе 
состават список на своите печати и штембили со 
нивни отпечатоци. Вака составениот список заедно 
со печатите и штембилите ќе му се предаде на Со-
јузниот секретаријат за правосудни и општи управ-
ни работи на 30 септември 1971 година. 

Сојузниот секретаријат за правосудни и општи 
управни работи ќе ги чува во својата архива пре-
земените списоци, а печатите и штембилите ќе ги 
уништи по КОМИСИСКИ пат. 

9. Инвентарот и другиот имот на организациите 
од точка 1 на оваа одлука, освен финансиските 
средства и обврски, ќе ги преземе на 30 септември 
1971 година Управата на зградите на сојузните ор-
гани. 

Управата на зградите на сојузните органи ќе А 
предложи на Комисијата за усогласување на рабо-
тата на сојузните органи на управата и на сојуз-
ните организации во спроведувањето на реоргани-
зацијата на сојузната управа распределба и начин 
на давање на користење на инвентарот од став 1 
на оваа точка на сојузните органи на управата 
односно на сојузните организации што ги презеле 
работите на организациите од точка 1 на оваа од-
лука и на другите сојузни органи на управата и 
сојузни организации. 

10. Организациите од точка 1 на оваа одлука 
ќе ги состават своите завршни сметки за периодот 
од 1 јануари до 30 септември 1971 година и ќе му 
ги достават на Сојузниот секретаријат за финансии 
најдоцна до 15 октомври 1971 година. 

Сојузните секретаријат за финансии ќе му 
предложи на Сојузниот извршен совет начин и 
распоред на користењето на средствата преостанати 
по завршните сметки од став 1 на оваа точка и на 
непотрошените девизни средства на организациите 
од точка 1 на оваа одлука, како и на соодветните 
средства на сојузните органи на управата и на со-
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јузните организации чии работи се пренесуваат во 
надлежност на други сојузни органи на управата 
односно сојузни организации, 

11. Обврските и побарувањата на организациите 
од точка 1 на оваа одлука се пренесуваат врз 
сојузните органи на управата и сојузните организа-
ции што ги преземаат нивните работи. 

Обврските и побарувањата на организациите од 
точка 1 на оваа одлука што произлегуваат од ра-
ботите кои според Уставот на СФРЈ повеќе не се 
во надлежност на органите на федерацијата, се пре-
несуваат врз Сојузниот секретаријат за финансии. 
. . 12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 173 
19 август 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

494. 
Врз основа на член 58 од Основниот зако-н за за-

штита на растенијата од болести и штетници „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТ-
НИЦИ ЧИЕ СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ Е ОД 

ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
1. Во Одлуката за определување на растител-

ните болести и штетници чие спречување и сузби-
вање е од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/65 и 40/69) во точка 1 во одредба 
под а) ,по редниот број 26 се додаваат пет нови 
редни броја, кои гласат: 

„27) Colletotrichum graminicolum 
28) Helminthospprium maydis 
29) Physaiospora Zeae 
30) Physoderma maydis 
31) Scelorespora graminicola". 

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

Р.ЕГ. бр. 171 
19. август 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТР1ВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги и помош во организаци-
јата на Светското п,рвенство одржано 1970 година во 
Југославија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Kenato William Jones, претседател на Меѓуна-
родната организација на кошарките (аматери)«, 

Бр. 92 
21 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

На Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето на прија-
телски и добрососедски односи помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и Ре-
публика Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Enrico Martino, италијански амбасадор во Бери. 

Бр. 93 
22 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот ,217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод стогодишнината од пос-
тоењето и работата, а за извонредни заслуги во ши-
рењето на просветата и културата помеѓу нашите 
народи и за особени успеси постигнати на издига-
њето на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназијата во Ва лево, 
Учителската школа „Душан Тривунац" — Алек-

синац; 

по повод педесетогодишнината од постоењето и 
работата, а за извонредни заслуги во ширењето на 
просветата и културата меѓу нашите народи и за 
особени успеси постигнати на издигањето на низа 
ученички генерации 

Учителската школа во Пирот, 
Учите леќата школа „Желимир Ђурић" во Ти-

тов о Ужице; 

по повод педесетгодишнината од работата, а за 
извонредни заслуги на стимулирањето на домашно-
то драмско творештво, унапредувањето на театар-
скиот израз, развивањето на меѓурепубличката и 
меѓунационалната соработка и меѓусебното зближу-
вање на националните култури, со што е даден зна-
чаен придонес на негувањето и јакнењето на брат-
ството и единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Сторијино позорје — Нови Сад; 

по повод дваесет и петгодишнината од излегу-
вањето на весникот, а за особени заслуги и придонес 
во развојот на напредните идеи, зацврстувањето и 
развивањето на работничкото самоуправување и со-
цијалистичките општествени односи и придонес на 
ширењето на братството и единството меѓу нашите 
народи 



Страна 694 - Број 37 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток,' 26 август 1971 

Неделниот политичќо-информативниот весник 
„Liberiatea"/орган на Покраинската конференција 
на ССРНС за-Војводина; 

0 по повод на дваесет и петгодишнината од изле-
гувањето на весникот, а за особени заслуги и при-
донес во развивањето ,на напредните идеи, зацврс-
.тувањето и развивањето на републичкото самоупра-
вување и социјалистичките општествени односи и 
придонес на ширењето на братството и единството 
меѓу. нашите народи, 

СО . ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
. / ,ВЕНЕЦ 

^. Неделниот информативно-политички весник 
„Руске слово", орган на Покраинската конферен-
ција на ССРНС за Војводина; 

, по повод дваесет и. петгодишнината од излегува-
њето на весникот, а за особени заслуги и придоне-
сот во ширењето на напредните идеи и воспитува-
њето на младината во духот на развивањето на 
братството и единството меѓу нашите народи 

Младинскиот весник „Кереѕ Jfjusag" — Нови 
Сад; . 

за особени заслуги, на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува по повод шеесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а за 
истакнати заслуги на развивањето и јакнењето на 
свеста, на нашите граѓани во борбата за изградба на 
социјализмот, за слободата и независноста на' наша-
та земја и за заслуги на полето на 'зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Бибер Антун. 

Бр. 98 
29 мај 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Радој код Радомир. 

^ Бр. 94 
25 мај 1970 година 

. Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. Р' 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА 'СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

. - БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод шеесетгодишнината на 
животот и долгогодишната револуционерна работа, 
а за истакнати заслуги на развивањето и јакнењето 
на свеста на нашите граѓани во борбата за изградба 
на социјализмот, за слободата и независноста на на-
шата земја и за заслуги на полето на зацврстува-
њето на мирољубивата соработка и пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Бајковић Филип, Попивода Крсто. 

Bp. 97 
29 мај 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето и зацвр-
стувањето на. соработката и пријателските односи по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Европската економска заедница 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА -

Jean Rey, претседател на Комисијата на Европ-
ските заедници. 

Бр. 100 
1 јуни 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат по повод двесте и седумдесет го-
дишнината од постоењето и работата, а за извон-
редни заслуги во ширењето ца просветата и култу-« 
рата меѓу нашите народи и за особени успеси пос-
тигнати на издигањето на низа ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гимназијата, Славовска Пожега; 
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по повод дваесетгодишнината од работата,, а за 
извонредни заслуги и постигнати успеси на полето 
и развивањето и афирмирањето на културно-умет-
ничкото творештво во нашата з.емја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Дубровничките летни игри; 

по повод двесте и четириесетгодишнината , од 
постоењето и работата, а за особени заслуги во ши-
рењето на просветата и културата меѓу нашите на-
роди и за особени успеси на издигањето на низа 
ученички генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основно училиште „Моша Пијаде", Оточац; 

по повод седумедесет и петгодишнината од пос-
тоењето и работата, а за извонредни заслуги и пос-
тигнати значајни резултати на заштитата, рехаби-
литацијата, воспитувањето и образованието на сле-
пите лица 

Завод за рехабилитација на слепи и слабовид-
ни деца и младина „Винко Бек", Загреб; 

за заслуга на заштитата и спасувањето на жи-
вотот, општествен и личен имот со што е сторен зна-
чаен придонес на социјалистичката заедница 

Доброволното противпожарно друштво, Даљ; 

за заслуги во ширењето на просветата и култу-
рата меѓу нашите народи и за особени успеси" на 
издигањето на низа ученички генерации 

Со :ОРДЖЌ ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА ' ' " 

Школа ученика у привреди, Самобор;. 

за заслуги на заштитата и спасувањето на жи-
воти, општествен и личен имот со што е сторен зна-
чаен придонес на социјалистичката заедница ,. 

Доброволното противпожарно друштво, Оточац; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Трс Војко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Адум Анте, Адум Фране, Арбанас Иван, Белић 
Анте, Циндрић Еуген, Франић Вјекослав, Кекано-
вић Чедомир, Крегар Иван, Мандић Стјепан, Не-
дељковић-Поповић др Нада, Очко Јосип,. Пехарда 
Јанко, Поповић Бранко, Суботић Душан, Скутарић 
Маријан, Шантић Иво, Вујић Славко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Базина Иван, Бургќић Херман, Циглер Антун, 
Ћупић Паво, Дојчић Драгутин, Готовац Власта, 
Хашчеќ Матија,''Јадрешко Лило, Кнезоци ; Вранко, 

Којдл Љубица, Лопац Иван. Матасевић Павле, .Нин-
чевић Анте, Нинќовић Петар, Полић'Бранко, Пшак-
-Ковачић Катица, Пушић Паво,' ' 'Тарић' Стошија, 
ГЦоштарић Јосип, Штековић Гојко, Вежа Ивица, 
Витасовић Мирко, Водопић Славко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аћимовић Михајло, Алфиревић Слободан, Ба-
чић Небојша, Бајић Милан,. Баклижа Срећко, Ба-
лен Петар, Бартовчак Здравко, Басара Душан, Ба-
зина Анте, Беловић Фрањо, Бенчић Јосип, Билос-
нић- Иван, Blecha Stjepan, Бобински Иван, Бојано-
вић Михо, Брадарић Павле, Бубањ Бранко, Буиц 
Антон, Булат Нева? Бутковић Бранко, Цар Јосип, 
Цуцулић Оскар, Цвијић Љубица, Чавка Шиме, Чен-
дак Цвијетко, Дефранчески Јосипа, Дејановић 
Вељко, Долежал Мирко, Дролц Фрањо, Думичић 
Анте, Дужевић Иво, Ђорђевић Драгослав, Ђурас 
Јосип, Ђуретић Звонимир, Ферић Адам, Фи ѕдрик 
Иван, Фрнтић Аугуст, Giachin Giacomo, Глогоиић 
Иван, Грдовић Владе, Гргас Мате, Гргоровић Ро-
мано, Хорватић Стјепан, ИваниШин др Јаков, Иван-
ковић Драго, Јакобушић Марин, Јеличић Томислав, 
Јежић Радојко, Јураић Милан, Кахлинр,. Фрањо, 
Калмета Шиме, Катић Иво, Класић Милан, Колиба 
Антонг Кнежевик Мато, Кокотовић Иван, Копетић 
Матија, Косар Иван, Костанић-Беламарић Милка, 
Кризманић Крешимир, Крунић Душко, Куцељ-Ху-
њет Катица, Куртин Звонимир, Кусијановић Ма-
рио, Кушељ Петар, Квадранти-Грубић инж. На-
таша; 

Лактић Никола, Лазибат-Берк Ема, Lengyel An-
te, Лисица Драги, Лозанић Звонко, Лукшић Јосип, 
Мађерић Јосип, Магаш Владимир, Маловић Зденко, 
Манојловић Станко, Марковић Павао, Матјачић 
Стјепан, Матковић Станко, Меанџија Драган, Ме-
кишић Егон, Мелон Албин, Мијоч^рковић Ан,ки-
ца, Миладиновић Милан, Милашинчић Босилка, 
Милин Љубомир, Мирковић Радомир, Мишкулин 
Јосипа;" МоЈЈовхЉ Цетар, Најман Златко, Новаковић 
Ђуро, Орешковић Драго, Пађен Вера, Палчок На-
лан, Павловски Александар, Пеце Маријан, Пеја-
ковић Михајло, Пенде-Балић др Миа, Перева Са-
рика, Нерош Никола, Перовић Винко, Пилиповић 
Стево, Пивац Јосип,'Прижмић . Јаков, Прпић Ранко, 
Прпић Владимир," Радић-Чипин Невенќа," РадичиК 
Никола, Радишић Радослав, Радоловић Марија, 
Ређо Хенриета, Реља Маријан, Родиќ Божидар, Са-
бол Милан, ' Сеитз" инж. Иван, '; Сила . Мирбслав,. 
Скроче, Анка,. Слабоддц Фрањо, ^ма јла 'Рина , Ср-. 
зеитић Шиме,' Стевовић.Олга,' Стриегл ^Славо, Су«. 
шањ Иво, Шарић "Амдија, Шкара Гојќо, ' Ш п р и ц а 
Звонко, Шљивић-Кузманић Ана, ' П16јат ̂  ЈВерка, 
Шра,јер Боривој, , Штимац Фрањо, Танчић-Роков 
Јања, Томљеновић Иван, Томшић Франо,Тотх Ан-
кица, Тотх Иван, Уђбинац Јосип, Урем Звонко, Узе-
лац Кузме, Вебер Љубица, Видојевић др Матија, 
Витановић Дмитар, Витасовић Иван, Влахушић 
Никита, Влајић Никола, Вуковић Штефица, Зокић 
Јозо, Зубчић 'Анте, Жарќовић Борис, Жетко Јосип, 
Жижек Бранко; 

за особени Заслуги'на дедото1 ширење :н'а брат-
ството и единството меѓу нашите народи -

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО "Сб СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бетица Вељко, Драгојевић Петар, Думић Анђел-
ка, Думић Божидар, Јаић Васо, Карановић Љубица, 
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Ловрин Божо. Лукин Маријан, Лукин Маријо, Ма-
релић Драгутин, Мариана Александар. Маухор Јо-
сип, Меданић Бруно, Поњан Драго, Працаић Дра-
гутин, Сировица Стево. Шеган Петар, Томан Јања, 
Томан Маријан, Томан-Роков Ређина, Узелац 
Петар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чучковић Стево, Ивановић Стево, Мишчевић 
Никола; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кончар Ката, Маречек Јосип, Розман Љубица, 
Стоковац Милан; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Азиновић Илија, Балија Ђуро, Брани ловић 
Стјепан, Булић Петар, Чешњак Антун, Чокљаг Ви-
до, Чука Иван, Дазгић Ненад, Дујић Јосип, Дукић 
Петар, Ђаја Лука, Фабијанић Елена, Гулин Доб-
рица, Хорват Стјепан, Хрнић-Данков Ержебет, Ив-
чић Павлимир, Јанковић-Пезо Марија, Јукић Миле, 
Јурановић-Калаш 'Јака, Јурић Иван, Кнежевик 
Маријо, Котур Милан, Ковач Иван, Ковачевић-
-Скочић Ива, Краљ Драгутин, Кукоља Иван, Ку-
новић Иван, Љубичиќ Даворка, Марин Зорка, Ма-
ринковић Стево, Марјановић Марија, Марзић Фра-
не, Матић Тончица, Мелњак Иван, Милобратовић 
Мирко, Моровић Анте. Мујагић Енес, Мујкановић 
Тахир, Орешковић Иван, Пашић Сејфо, Перић 
Драгутин, Петковић Зоран, Петрић Винко, Пили-
повић Ђуро, Плазанић Анте, Радановић Милутин, 
Рељић Миле, Ресник Здравко, Савић Рајко, Стева-
новић Ристо, Шесто Стево, Видачек Јосип, Видов 
Истера, Влашић Павле, Вујец Стјепан, Згребец 
Фрањо, Жилић Иван, Живко Маријан. 

Бр. 101 
3 јуни 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р« , 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка. Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги и придонес на развива-
њето на стопанските односи помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република 
Австрија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЗВЕЗДА НА ГЕРДАН 

д-р Friedrich Draszczyk. 

Бр. 134 
17 септември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за постигнати успеси во оспособу-
вањето на стручни кадри во аероклубот кои се од 
особено значење за одбраната на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетанот I класа на авијација: Јовановић Ми-
хај л а Светолик; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

во д кикот за врска: Брдар Дане Душан; 

за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

техничкиот капетан I класа: Лукан Андреја 
Андреј; 

за особено истакнување и покажано самопожрт-
вување, излагајќи го својот живот во опасност на 
спасување на човечки животи од удир на струја 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

војникот: Николић Михајла Јагодин. 

Бр. 135 
22 септември 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

491. Одлука за формирањето и работата на 
меѓурепублички комитети — — — — 689 

492. Одлука за формирање комисии и коми-
тети на Сојузниот извршен совет — — 690 

493. Одлука за спроведување реорганизација 
на сојузната управа — — — — — — 69t 

494. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на растителните болести и 
штетници чие спречување и сузбивање 
е од интерес за целата земја — r - — 693 

Одликувања — — — — — — —. — — 693 

Меѓународни договори — — - — — - 557 
Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226« 
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