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БЕЛГРАД 

БРОЈ 38 ГОД, XXXV 

Цена на ово! број е 18 динари. -
Претплатата за 1979 година изнесува 
800 динари - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр. и Пошт. фах 220. -
Телефони: централа 650-155; Уреднине 
гво 651-855; Служба за претплата 
651 732: Комерцијален сектор 051 671) 

Телекс 11756 

629. 

Врз основа на член 31 од Законот за општес-
твена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72) и член 27 од Договорот за осно-
вите на Општествениот план на Југославија за раз-
вој на агрондустрискиот комплекс во периодот од 
1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
34/77), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат пченица, сами или во кооперација со ин-
дивидуални производители, како и индивидуалните 
производители (во натамошниот текст: производи-
тели), можат да вршат продажба на пченица по це-
ните што можат да изнесуваат најмногу до следно-
то ниво, и тоа за: 

Д и н / к ѕ 
4,40 
4,20 
4,00 

1) пченица I класа 
2) пченица II класа 
3) пченица III класа 
За пченицата вон од класа, ќе се применува 

цената за пченица III класа. 
Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 

за пченицата испорачана во јули. За секој следен 
месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај на-
редната година, цените се зголемуваат за 0,020 дина-
ри за 1 килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин мелница за 
производителите што се занимаваат со производ-
ство на пченица сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски . производители — по избор 
на купувачот, а за индивидуалните производители 
- франко магацин на организацијата на здружен 
труд која врши откуп. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
зрела, здрава пченица, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана, 
незаразена од пченично болести и штетници, со 76 
к ѕ хектолитарска тежина, 2% плевел и нечистотија 
и 13% влага, и тоа за пченицата: 

1) I класа "— ако содржи на јмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност на јмалку 40; 

2) II класа — ако содржи на јмалку 11,5% су-
рови протеини и седиментациона вредност на јмал -
ку 30; 

3) III класа - ако содржи најмалку 10% суро-
ви протеини и седиментациона вредност на јмалку 
18. 

4. Ако пченицата има,, поголем или помал про-
цент на плевел, нечистотија или влага о-д оној што 

е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената за 
процентот на плевелот, нечистотијата или влагата 
ќе се намали, односно зголеми за ист процент. 
Кршените зрна помали од половина се сметаат к а -
ко плевел. 

Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од, онаа што е предвидена во точ-
ка 3 на оваа одлука, продажната цена се зголему-
ва, односно се намалува за 0,5% за секој килограм, 
над или под предвидената хектолитарска тежина. 
Дропките се земаат предвид. За пченицата^ која има 
хектолитарска тежина поголема од 80 кб ќе се сме-
та дека има хектолитарска тежина од 80 к^. 

За пченицата која има процент на влага поголем 
од 14% цената ќе се намали и за трошоците на су-
шењето сразмерно на процентот на влагата, а н а ј -
многу до 0,30 динари за 1 килограм. 

За гламносаност на пченицата во поголем сте-
пен и за замачканост и запаливост на пченицата 
цената ќе се намали до 5%. 

5. Купувачите и производителите со договор ги 
регулираат роковите за преземање и другите усло-
ви за испорака на пченицата. 

6. Организациите на здружен труд кои вршат 
откуп и промет на пченица цените во прометот мо-
ж а т да ги формираат според прописите на надлеж-
ните општествено-политички заедници. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да в а ж и Одлуката за продажните це-
ни за пченица од родот на 1979 година („Службен 
лист на С Ф Р Ј " бр. 8/79 и 30/79). 

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

Е. п. бр. 718 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

630. 

Врз основа на член 29, во врска со член 31 став 
1 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 25/72 и 35/72), врз 
основа на согласностите на надлежните републич-
ки и покраински органи, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ЗА 
СИТЕ ВИДОВИ НА ЈАГЛЕН, ПРИРОДЕН ГАС И 

КАРБОГАС 

1. Републиките и автономните покраини вршат 
општествена контрола на цените во производството 
и прометот на големо и на мало, како и при увозот, 
за следните производи: 
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1) камен јаглен, мрк јаглен, лигнит, сушен лиг-
нит и тресет; 

2) природен гас; 
3) карбогас (термички гас). 
2. До донесувањето на прописи од републиките 

и автономните покраини за општествена контрола 
на цените за производите од точка 1 на оваа одлу-
ка, формирањето на тие цени се врши според ва-
жечките прописи. 

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

Е. п. бр. 717 
1 август 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с.р. 

631. 

Врз основа на член 50 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 39 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАН-
СКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОС-
НОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПАРИНАТА 
И НА ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ, ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСКЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И 
ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И 
ПЛАЌАЊЕ, КАКО И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТА-

ТИСТИКАТА 

1. За определување на основицата за пресмету-
вање на царината и на другите давачки, за прес-
метување на даночните олесненија при извозот и 
за искажување на правото на увоз и плаќање, ка-
ко и за потребите на статистиката, се утврдуваат 
следните курсеви: 

Вид на валута Динари 

1 САД долар (USA $) 19,00 
100 Австриски шилинзи (Asch) 143,50 
100 Белгиски франци (Bfr) 66,00 
100 Дански кр^ни (Dkr) 367,80 
1 Англиска фунта (Lstg) 43,50 
100 Француски франци (FF) 452,00 
100 Холандски флорини (Hfl) 959,80 
100 Италијански лири (Lit) 2,30 
1 Канадски долар (Can $) 16,40 
100 Западногермански марки (DM) 1.052,10 

380,00 100 Норвешки круни (Nkr) 
1.052,10 

380,00 
100 Швајцарски франци (Sfr) 1.163,10 
100 Шведски круни (Skr) 454,70 
100 Фински марки (Fmk) 499,60 
100 Јапонски јени (Yen) 8,80 
100 Шпански пезети (pz) 28.80 
1 . Кувајтски динар (Kuv. dinar) 69,50 
1 Ирачки динар (Ir. dinar) 66,30 
д Австралиски долар 21,50 
100 Драхми 49,00 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на курсевите на странските валути за определува-
ње на основицата за пресметување на царината и 
на другите давачки, за пресметување на даночните 
олесненија при извозот и за искажување на право-
то на увоз и плаќање („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/73). 

3. Курсевите на странските валути утврдени во 
точка 1 на оваа одлука за потребите на статисти-
ката ќе се применуваат од 1 јануари 1979 година. 

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

Е. п. бр. 710 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

632. 

Врз основа на член 53 став 2 и член 54 од За-г 
конот за мерните единици и мерилата (,,Службен 

,лист на СФРЈ", бр. 13/76), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ДО КОЈ ВО НУ-
КЛЕАРНАТА ЕЛЕКТРАНА КРШКО МОЖАТ ДА 
СЕ УПОТРЕБУВААТ МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО 
НЕ ПРИПАЃААТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СИСТЕМ 
НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И УВОЗНИТЕ МЕРИЛА 
СО КОИ СЕ ВРШИ МЕРЕЊЕ ВО ТИЕ ЕДИНИЦИ 

1.. Мерните единици што не припаѓаат на Меѓу-
народниот систем на мерни единици и увозните ме-
рила со кои се врши мерење во тие единици можат 
во Нуклеарната електрана Кршко да се употребу-
ваат додека не измине векот на траењето на нејзи-
ната експлоатација. 

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

Е. п. бр. 711 
26 јули 1979 година ' 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

633. 

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76 и 36/79) 
и точка 10 од Одлуката за критериумите што ќе се 
применуваат при намалувањето на царината на увоз 
на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 
1978 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/78) и 
точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето 
на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат 
при намалувањето на царината на увоз на специ-
фична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 
21/79 и 26/79), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШ-
ТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ 

1. Во Решението за ослободување на - плаќање 
царина на специфичната опрема што се користи во 
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заштитните работилници за професионална рехаби-
литација на инвалиди (Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/78 и 68/78) во точка 1 се вршат следните допол-
ненија: 

1) по тар. број 84.35/3 се додаваат четири нови 
тарифни броеви, кои гласат: 
„84.36/3в Машини за мотање и премотување на 

, предиво 
Ех. 

— Машини за мотање и премотување на 
предиво од конуси на бобини 

— Машини за мотање и премотување на 
предиво од калеми на конуси 

84.37/36 Машини за ткаење, машини за плетење 
и машини за изработка на гајтан-преди-
во, тил, тантели, везови, позамантерија 
и др., други 
Ех. 

— Автоматски машини за изработка на 
везови на текстил со еднобоен конец 
за везење 

— Автоматски машини за изработка на 
везови на текстил со повеќебоен ко-
нец за везење 

84.33/2а Нитни-машини и жакард машини за 
употреба со машините од тар. број 84.37 
Ех. 
Машини за дупчење на жакардови карти 

84.38/26 Други помошни машини за употреба со 
машините од тар. број 84.37 
Ех. 
Машини за умножување на жакардови 
карти"; 

2. во тар. број 84.40/6е-2 по четвртата алинеја 
се додаваат челиш нови алинеи, кои гласат: 

,,— Машини за намотување на текстил-
ни везени ленти 

— Машини за чистење на конец на из-
везени тексти леи ткаенини 

— Машини за сечење цакни на изве-
зени текстилни ткаенини 

— Машини за парање на конец за из-
работка на везови на ткаенини"; 

3) во тар. број 04.41/16 по десетката алинеја се 
додава нова алинеја, која гласи: 

,,— Машини за шиење текстилни ткае-
нини и поправање на вез"; 

3) по тар. број 90.07/1 се додава нов тарифен 
број, кој гласи: 

„90.09 Проектори на слики (освен кинемато-
графски проектори); апарати за зголему-
вање или намалување на фотографии 
(освен кинематографски) 
Ех. 
Проектори на цртежи или слики за из-
работка на везови на текстилни ткае-
нини". 

2. Ова решение се применува на увозот што се 
врши од 1 јануари до 30 септември 1979 година. 

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

Е. п. бр. 709 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

634. 

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

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Kurier", број 193 од 16 јули 
1979 година, кој излегува на германски јазик во 
Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/459 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Фрањо Херлевиќ, с. р. 

635. 

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

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

ТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на списанието „Praline", број 28 од 5 јули 
1979 година, што излегува на германски јазик во Со-
јузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/814 
20 јули 1979 година 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за внатрешни 

работи, 
Драшко Јуришиќ, с. р. 

Г 
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630. 

Врз основа на член 7а став 1 од Законот за. огра-
ничување на користењето и движењето на патнич-
ките и други моторни возила („Службен лист нЅ 
СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79), претседателот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЛЕПНИЦИТЕ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ИЗЗЕ-
МЕНИ ОД ЗАБРАНАТА НА КОРИСТЕЊЕТО И ОД 

ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ДВИЖЕЊЕТО 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат големината, 

формата, содржината, рокот на важењето и бојата 
на налепниците за моторните возила изземени од 
забраната на користењето и од ограничувањето на 
движењето според чл. 2 до 5 и член 7 на Законот за 
ограничување на користењето и движењето на пат-
ничките и други моторни возила (во натамошниот 
текст: Закон) како и местото на поставувањето на 
налепницата на возилото. 

Члан 2 
Налепниците од член 1 на овој правилник (во 

натамошниот текст: налепница), согласно со Зако-
нот, ги издава надлежниот орган во републиката, 
односно во автономната покраина, врз основа на 
претходно донесено решение во управна постапка. 

Решението од став 1 на ОВОЈ член, при користе-
њето на моторното возило, возачот мора да го има 
ка ј себе. 

Член 3 
Знакот на налепницата има форма на правилен 

осмоаголник чија долна хоризонтална страница 
претставува горна потесна страница на трапезот врз 
кој се надоврзува тој осмоаголник. 

Основната боја на знакот на налепницата е бела, 
обрабена со црвена боја. 

Внатре во осмоаголниот дел на знакот се вцртани 
четири концентричви круга, со тоа што просторите 
помеѓу круговите, сметајќи од работ на знакот на 
налепницата кон неговата средина, се бојосани, и тоа: 
просторот помеѓу првиот и вториот круг — со сина 
боја, помеѓу вториот и третиот круг — со бела боја, 
а помеѓу третиот и четвртиот круг - со јарко црве-
на боја. 

Внатре во белата површина на знакот обрабен 
со четврт круг е вцртан симболот на определено во-
зило (патнички автомобил, мотоцикл, товарно мо-
торно возило или автобус) 

Од внатрешниот раб на синиот круг преку сим-
болот означен во средината на знакот на налепни-
цата одозгора надолу косо оддесно налево, се вцр-
тани шест паралелни сини линии. 

Внатре во трапезот, како долен дел на знакот 
на налепницата, е вцртан помал трапез на еднаква 
оддалеченост од надворешниот раб на поголемиот 
трапез, со тоа што просторот помеѓу двата трапеза 
е во бела боја. 

К а ј другите налепници помалиот внатрешен тра-
пез е во јарко црвена боја, а ка ј привремените 
налепници во сина боја. Во внатрешниот трапез на 
знакот на налепницата се вцртани водорамни ленти 
во бела боја, и тоа: ка ј постојаните налепници две, а 
кај привремените налепници - три ленти. 

При издавањето на-постојана, односно привремен 
на налепница, во белите ленти од став 7 на овој 
член се запишуваат, и тоа: 

1) во долната лента на постојаната налепница :— 
регистарската ознака и бројот на возилата, а во 
горната лента — бројот на сериското евидентирано 
изземање; 

2) во долните две ленти на привремената до* 
лепница — податоци како и ка ј постојаните валал-
ници, а во третата највисока лента се затапува 
рокот на важењето на налепницата. 

Член 4 
Налепница има три вида, зависно од кагего" Ја-та на возилата за кои се наменети, и тоа: 
1) за патничките автомобили и мотоцикли од 

чл. 2 и 3 на Законот; 
2) за товарните, специјалните и работните мо-

торни возила од чл. 4 и 5 на Законот; 
3) за автобусите од член 7 на Законот. 

Член 5 
Налепниците имаат форма на исправен право-

,аголник со втиснат знак. 
Знакот на налепниците ги има следните димен-

зии, и тоа: 
1) на налепницата од член 4 точка 1 на овој пра-

вилник должината на страницата на осмоаголникот 
изнесува 25 mm, должината на основицата на тра-
нс зот 60 mm, широчината на кружните ленти 4 mm, 

-а широчината на водорамните бели ленти 5 mm; 
2) на налепниците од член 4 точ. 2 и 3 на овој 

правилник должината на страницата на осмоаголни-
хшт изнесува 35 mm, должината на основицата на 
трапезот 80 мм, широчината на кружните ленти 
5 mm, а широчината на водорамните бели ленти 
7 mm. 

Во знакот на налепницата се втиснува суд жиг 
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски. 

Цртежите на знаците на налепниците се дадени 
во прилогот П, кој е отпечатен кон овој правилник 
и е негов составен дел. 

Член 6 
Налепниците се изработуваат од соодветен леп-

лив материјал. 
Налепниците ги печати организацијата на здру-

жен труд која ќе ја определи претседателот на Со-
јузниот комитет за сообраќај и врски. 

Налепниците не можат да се пуштат во Јавна 
продажба. 

Член 7 
Привремена налепница може да се издаде за 

извршување на определена задача или работа, и на 
неа; при издавањето, мора да се означи рокот на 
важењето. 

Член 8 
Налепниците (член 4) се поставуваат на мотор-

ното возило, и тоа: 
1) на патничкиот автомобил, товарното моторно 

возило и автобусот — во горниот десен агол на вет-
робранското стакло, со тоа што се налепуваат од 
внатрешната страна на тоа стакло; 

2) на мотоциклот — на најзгодното, добро уоч-
лива место на предната страна на мотоциклот. 

Член 9 
Надлежниот орган за издавање налепница води 

евиденција за издадените налепници. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила триесеттиот 

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

Бр. 29991/2 
26 јули 1979 година 

Белград 
Претседател 

; на Сојузниот комитет за 
за сообраќај и врски, 
Анте Зелиќ, с.р. 
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Знак на постојаната налепница Знак на привремената налепница Симболи на возилата 

637. 

Врз основа на член 12 од Законот за ограни-
чување на користењето и движењето на патнички-
те и други моторни возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/79 и 30/79), Сојузниот комитет за со-
обраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕ-
ЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И 

ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

I. Општи одредби 

1. Со ова упатство се пропишува начинот на 
примена на одредбите од Законот за ограничување 
на користењето и движењето на патничките и дру-

. ги моторни возила, кои се однесуваат на: забраната 
на користење и движење на патнички автомобили 
и мотоцикли во определени денови; забраната на 
движење на товарни моторни возила на општестве-
ни правни лица, односно во сопственост на граѓани 
и граѓански правни лица на релации подолги од 
200 к т ; забраната на движење на автобуси на опште-
ствени правни лица, кога вршат превоз за сопствени 
потреби, на релации подолги од 100 к т , како и на 
примената на одредбите од овој закон со кои од 
забраната на користење и движење се изземаат 
патничките и други моторни возила. 

П. Користење на патнички автомобили и мотоцикли 

2. Одредбите за забраната на користење и 
движење на патнички автомобили и мотоцикли во 
определени денови се однесуваат на патничките ав-
томболи и мотоциклите на општествени правни ли-

ца, односно на трагани и граѓански правни лица 
кога за погон на тие автомобили и мотоцикли кори-
стат бензин, дизел-гориво и гасовити горива. 

3. Забраната на користење и движење на пат-
нички автомобили и мотоцикли во определени дено-
ви почнува во 0,01 часот, а се завршува во 24,00 ча-
сот истиот ден, а забраната на користење и движе-
ње на тие возила во денови на првата и третата са-
бота и недела во месецот почнува во првата, односно 
третата сабота во тој месец во 0,01 часот, а се за-
вршува во недела во 24,00 часот. 

4. На патиштата на целата територија на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
деновите на празници на СФРЈ, се изземаат од ог-
раничувањето на користење и движење патничките 
автомобили и мотоциклите на општествени правни 
лица^ односно во сопственост на граѓани и граѓански 
правни лица регистрирани во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија. 

На патиштата на целата територија на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, во 
деновите на републички, односно покраински праз-
ник, се изземаат од ограничувањето на користење 
и движење патничките автомобили и мотоциклите 
на општествени правни лица, односно во сопстве-
ност на граѓани и граѓански правни лица регистри-
рани во републиката или автономната покраина во 
која се празнува. 

На патиштата на територијата на републиката, 
односно автономната покраина, во деновите на нив-
ниот празник, се изземаат од ограничувањето рѓа 
користење и движење патничките автомобили и 
мотоциклите од други регистарски (републички, од-
носно покраински) подрачја кога на денот на праз-
никот на односната република или автономна покра-
ина ќе се затекнат на патиштата на таа република 
или автономна покраина. 

Ако обата или еден од деновите на забраната 
на користење на патнички автомобили и мотоцикли 
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се совпаѓа со државен празник, односно со републи-
чки или покраински празник, исклучокот од забра-
ната на користење се однесува само на денот на 
празникот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, односно на денот на празникот 
на републиката или автономната покраина. 

5. Забраната на користење на патнички авто-
мобили и мотоцикли не се однесува, во смисла на 
член 3 од Законот за ограничување на користењето 
и движењето на патничките и други моторни вози-
ла, на: 

1) патничките автомобили на сојузните, репуб-
личките, покраинските, градските и општинските 
или меѓуопштинските инспекциски служби кога вр-
шат инспекциски работи; -

2) патничките автомобили за итн,и комунални 
интервенции на организациите на здружен труд со 
кои се вршат итни интервенции заради одржување: 
на водоводната и канализационата мрежа, греаните 
инсталации, на мрежата за јавно осветлување, мре-
жата и уредите за пренос на електрична енергија, 
телеграфско-телефонските водови нуреди , лифто-
вите и куќните оџаци; 

3) патничките автомобили за отстранување на 
оштетени возила на организации на здружен труд, 
на општествените организации и граѓани, што се 
приспособени за влечење на оштетени возила, однос-
но за влечење на приколки или полуприколки по-
себно приспособени и наменети за пренос на оштете-
ни возила; 

4) патничките автомобили на правосудните ис-
тражни органи кога со нив се превезуваат службе-
ните лица на тие органи заради вршење на служ-
бени задачи; 

5) патничките автомобили во сопственост на оп-
штествените организации и на друштвата на инва-
лиди со телесни оштетувања (здруженија на вое-
ни инвалиди од војните, здруженија за грижа за 
лица оштетени од целебрална парализа, друштва на 
дистрофичари и параплегичари, здруженија на сле-
пи и сл.), кога со нив се превезуваат лица со телесни 
оштетувања; 

6) патничките автомобили во сопственост на ин-
валиди, односно на нивниот придружник, ,кога со 
нив се превезува инвалидот, како и патничките 
автомобили во сопственост на лица за кои е утвр-
дено дека им е потребна туѓа нега и помош заради 
превоз на тие лица на контрола, лекување и закреп-
нување во определена здравствена организација на 
здружен труд или одморалиште; 

7) патничките автомобили на училишта и гра-
динки, болници и општествени организации, кога со 
нив организирано се превезуваат деца заради чу-
вање, школување и давање на лекарска и друга 
помош; 

8) патничките автомобили на центрите за соци-
јална работа и на друштвата за грижа за стари и 
немошен лица, кога со нив организирано се преве-
зуваат тие лица; 

9) патничките ' автомобили на сојузните, репуб-
личките, покраинските и општинските секретар^ а-
ти за народна одбрана и општествена самозаштита, 
односно во сопственост на граѓани, кога се корис-
тат за време на организирање на вежби на единици-
те и штабовите на територијалната одбрана и цивил-
ната заштита, како и кога се користат за интервен-
ции заради заштита и спасување на луѓето и мате-
ријалните блага во случај на елементарни и други 
поголеми непогоди; 

10) патничките автомобили во сопственост на 
општествените правни лица, односно граѓаните кои 
непосредно учествуваат на спорски натпревари, ката 
и патничките автомобили на општествени правни 
лица и во сопственост на граѓани, кога се користат 
заради следиме, обезбедување и организирање на 
спортски натпревари; - -- ч 

11) патничките автомобили на радио-телевизиј а.-
та и радиодифузните организации што се користат 
за собирање на информации по службена задача; 

12) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, на други самоуправни организации и 
заедници и во сопственост на граѓани, кога се кори-
стат за придружување на вонредни превози (вонга-
баритни) за кое време мораат да имаат вклучено 
жолто трепка в, односно ротирачко светло; 

13) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно во сопственост на граѓани, 
приспособени за превоз на посмртни останки; 

14) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно на други самоуправни' орга-
низации со кои тие организации транспортираат 
биолошки материјал за трансплантација, мострира-
ње и анализи; 

15) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно на други самоуправни орга^-
низации со кои тие организации вршат снабдување 
и собирање на крв, плазма, серум, лекови, вакцини, 
опојни дроги, отрови и лесно запални материјали за 
потребите на здравството и ветеринарството, односно 
на организациите на здружен труд кои се занима-
ваат со промет на тие стоки на големо; 

16) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд со кои се врши хигиенско-епидемио-
лошка и епизоотолошка заштита на човековата сре-
дина (местрирање на вода, воздух, земјиште итн.); 

17) патничките автомобили на општествено-по-
литичките заедници, организации, на организациите 
на здружен труд и на други самоуправни организа-
ции што тие организации ги користат заради здрав-
ствена заштита на животни, вештачко осеменување 
и преземање на мерки во борбата против заразните 
болести на животните; 

18) патничките автомобили на општествените 
правни, лица кога вршат надзор и интервенции на 
патиштата заради отстранување на пречки и оште-
тувања на патиштата; 

19) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно на други самоуправни орга-
низации што тие ги користат заради интервенции и 
надзор над цевоводите; 

20) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно на други самоуправни орга-
низации што тие организации ги користат само за 
итни интервенции заради остварување на пречки 
или оштетување на електричната мрежа; 

21) патничките автомобили за превоз на храна 
на организациите на здружен труд, односно на други 
самоуправни организации што тие организации ги 
користат само заради снабдување на пунктовите во 
кои се врши организирана општествена исхрана на 
работниците; 

22) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд, односно на други самоуправни орга-
низации што тие организации ги користат заради 
интервенции за одбрана од поплави и загадување на 
водите; 

23) патничките автомобили на организациите на 
здружен труд што се опремени со потребен алат, при-
бор и инструменти заради вршење на услуги врз 
одржување и поправки на технички, електроенер-
гетски, градежни, рударски, геолошко-механичкЈ^ 
телекомуникациони и слични уреди и опрема; 

24) патничките автомобили за одржување на ра-
дионавигациени уреди за водење на воздухоплови 
(на Сојузната управа за контрола на летањето) и за 
сервисирање и одржување на апарати и уреди во 
домаќинството и за обезбедување на објекти од оп-
што општествено значење. 

в. Патничките автомобили на општествените 
правни лица, што се изземаат од забраната на кори-
стење и движење, кога учествуваат во сообраќајов 
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треба да бидат обележени со соодветен знак;, со 
фирмата, односно називот на организацијата и со 
посебна налепница и да имаат патен налог од кој 
може да се утврди дека се врши определен вид на 
превоз, односно дејност или интервенција, како и 
решение за изземање од забраната на користење и 
движење на тој патнички автомобил. Ј 

III. Користење на товарните моторни возила на 
општествените правни лица 

7. Одредбите од член 4 став 1 на Законот за огра-
ничување на користењето и движењето на патнич-

' ките и други моторни возила не се однесуваат на 
товарните моторни возила на основните организации 
на здружен труд регистрирани за вршење на превоз 
за сопствени потреби, ако тие организации се реги-
стрирани и за вршење на јавен превоз. 

8. Товарните моторни возила на општествените 
правни лица изземени од ограничувањето на движе-
њето на релации подолги од 200 кш, можат да се 
користат за превоз на стоки во враќање (во довоз), 
но само под услов да превезуваат стоки за сопствени 
потреби. 

Релацијата во должина од став 1 на оваа точка 
се смета од седиштето на општественото правно ли-
це, односно од местото во кое се вршат основната 
дејност на организацијата на здружен труд, односно 
на нејзината работна единица или работилиште, а 
ако таа дејност се врши во повеќе места, од местото 
во кое работоводниот орган ја врши својата функ-
ција. 

При сметањето на релацијата од став 1 на оваа 
точка од местото на работилиштето се смет^ расто-
јанието од местото во кое се вршат работи врз из-
градба одржување или реконструкција на градежни, 
монтажни, рударски и други стопански објекти, како 
и работи на геолошко, геомеханичко, рударско и 
слично истражување. 

9. За случаи на експедирање на стоки со товарни 
моторни возила или преместување на празни то-
варни моторни возила на општествените правни ли-
ца, со кои тие лица вршат превоз за сопствени пот-
реби на релации подолги од 200 к т , тие возила мо-
раат да имаат патен налог и спроведен лист, од кои 
се гледа дека споменатото товарно возило се преме-
стува од седиштето на општественото правно лице од 
седиштето на неговата работна единица или на ра-
ботилиштето заради вршење на определени работи 
од својата дејност. 

10. Товарните моторни возила на општествените 
правни лица што се изземаат од забраната на дви-
жење според одредбата од член 4 на Законот за ог-
раничување на користењето и движењето на пат-
ничките и други моторни возила и според одредбите 
од Уредбата за изземање од забраната на движење 
на товарни моторни возила на општествените правни 
лица, односно товарни моторни возила во сопстве-
ност на граѓани и граѓански правни лица на опреде-
лени релации и превози на определени видови лесно 
расипливи стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/79 и 32/79), кога се користат мораат да имаат па-
тен налог, спроводен лист за определен вид на пре-
воз на стоки, соодветна налепница и решение со кое 
се изземаат од забраната на движење на релации 
подолги од 200 к т . 

т 

IV. Користење на товарни моторни возила - специ-
јални возила на општествените правни лица 

11. Специјалните возила на моторен погон на 
општествените правни лица, што потполно или де-
лумно се приспособени за определен вид на превоз, 
а што се изземат од забраната на движење според 

одредбата од член 4 став 2 на Законот за ограничу-
вање на користењето и движењето на патничките и 
други моторни возила и според одредбите на Уред-
бата за изземање од забраната на движење на това-
рни моторни возила на општествените правни лица, 
односно товарни моторни возила во сопственост'на 
граѓани и граѓански правни лица на определени ре-
лации и превози на определени видови лесно раси-
пливи стоки, кога се користат мораат да имаат патен 
налог, спроводен лист за определен вид на превоз на 
стоки, соодветна налепница и решение со кое се 
изземаат од забраната на движење на релации по-
долги до 200 к т . 

V. Користење на товарни моторни возила во соп-
ственост на граѓани и граѓански правни лица 

12. Товарните моторни возила во сопственост на 
граѓани и граѓански правни лица, што се изземаат 
според одредбата на член 5 од Законот за ограничу-
вање на користењето и движењето на патничките и 
други моторни возила и според одредбите од Уредба-
та за изземање од забраната на движење на товарни 
моторни возила на општествените правни лица, од-
носно товарни моторни возила во сопственост на 
граѓани и граѓански правни лица на определени ре-
лации и превози на определени видови лесно работ-
ливи стоки, кога се користат мораат да имаат пот-
врда од надлежниот орган ако вршат превоз на 
лесно работливи стоки, од која може да се утврди 
дека е во прашање превоз на лесно расипливи стоки 
од сопствено производство, договор склучен во пис-
мена форма со општественото правно лице ако вр-
шат превоз по основ на член 5 став 1 од споменатиот 
закон, соо.дветна налепница и решение со кое се 
изземаат од забраната на движење на релации по-
долги од 200 к т . 

VI. Користење на автобуси на општествените правни 
лица 

13. Автобусите, како и патничките автомобили 
на туристичките и угостителските организации кога 
вршат превоз на туристи, односно на свои гости, 
се изземаат од забраната на користење и движење 
на релации подолги од 100 к т , односно во опреде-
лени денови. 

14. Патничките автомобили и автобусите на 
туристичките и угостителските организации, што се 
изземаат од забраната на користење и движење спо-
ред одредбата од член 4 став 2 и член 7 став 2 од 
Законот за ограничување на користењето и движе-
њето на патничките и други моторни возила, кога се 
користат за превоз на туристи и гости на тие орга-
низации мораат да бидат обележени со соодветен 
знак, односно со називот на организацијата и со 
посебна налепница, како и да имаат решение со кое 
се изземаат од забраната на користење и движење 
во определени денови, односно на релации подолги 
од 100 кш. 

VII. Користење на налепници 

15. За време на користењето и движењето 
сите моторни' возила, освен патнички автомобили и 
мотоцикли: на странски туристи; со странски реги-
старски таблици; со регистарски таблици на дип-
ломатски и конзуларни претставништва и мисии на 
странски држави и преставништва на меѓународни 
организации и на нивниот персонал во Социјалис,-
тичка Федеративна Република Југославија; странски 
трговски, сообраќајни, културни и други претстав-
ништва, странски дописништва и странци-странски 
дописници, односно постојани службеници на стран-
ски дописништва; на органите за внатрашни работи; 
со регистарска табличка на Југословенската народна 
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армија; за медицински интервенции (итна помош); од 
регистарските подрачја Бар, Котор, Цетиње, Никдшќ 
и Титоград, кога се користат на патиштата на СР 
Црна Гора и моторните возила на јавниот патен 
сообраќај, мораат да имаат налепница и решение со 
кое се изземаат од забраната на користење и дви-
жење, како во оцределени денови, така и на опре-
делени релации. 

16. Привремени еднократни на лепници ќе изда-
ваат надлежните органи во републиките и автоном-
ните покраини за одделни видови на превоз, за вре-
мето за кое е потребно да се изврши тој превоз, а во 
согласност со одредбите од Законот за ограничување 
на користењето и довижењето на патничките и дру-
ги моторни возила и од Правилникот за налепниците 
за моторните возила изземени од забраната на ко-
ристење и ограничување на движењето („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/79). 

VIII. Завршна одредба 

17. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 

Бр. 2991/1 
26 јули 1979 година 

Белград 

Претседател на Сојузниот 
комитет за сообраќај и 

врски, 
Анте Зелиќ, с. р. 

638. 

' Врз основа на член 48 став 4 од Законот за ос-
новите на безбедноста во железничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 62/77), на предлог од 
Заедницата на југословенските железници, Сојузни-
от комитет за труд, здравство и социјална заштита 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ ШТО 
МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ-
ТЕ РАБОТНИЦИ КОИ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУ-

ВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

1. Основни одредби 

Член 1 
Со овај правилник се пропишува начинот на 

утврдување на посебните здравствени услови, како 
и начинот и времето на утврдувањето и проверува-
њето на здравствената способност на железничките 
работници кои непосредно учествуваат во вршењето 
на железничкиот сообраќај. 

Член 2 
Железничките работници кои на определени ра-

боти непосредно учествуваат во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај (во натамошниот текст: желез-
нички работници) мораат да бидат здравствено спо-
собни за вршење на тие работи. 

Работниците од став 1 н^ овој член се сметаат 
како здравствено способни ако ги исполнуваат по-
себните здравствени услови пропишани со овој пра-
вилник. 

Посебните здравствени услови на работниците 
се утврдуваат со претходни здравствени прегледи, а 
проверувањето на здравствената способност во текот 
на работата се врши со периодични и вонредни 
здравствени прегледи. 

Член 3 
Утврдувањето на посебните здравствени услови 

и проверувањето на здравствената способност на 
железничките работници го врши специјализирана 
организација на здружен труд во областа на здрав-
ството (во натамошниот текст: специјализирана 
здравствена организација) која ги познава процесот 
и условите за работа на работниците чија здрав-
ствена способност се утврдува и која има соодветни 
кадри, опрема и други услови. 

Специјализираните здравствени организации кои 
ги исполнуваат условите од став 1 на овој член ги 
определува републичкиот, односно покраинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на здрав-
ството. 

Член 4 
Зависно од степенот на учеството во вршењето 

на работите од значење за безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај, работите на кои железничките 
работници непосредно учествуваат во вршењето на 
железничкиот сообраќај се распоредуваат во три 
категории. 

Во прва категорија на работите од став 1 на 
овој член спаѓаат следните работи на: 

1) машиноводач; 
2) отправник на возови; 
3) шеф на станица што дежура како отправник 

н а БОЗОВИ; 
4) маневрист во ООЗТ за сообраќај; 
5) одјавничар; 
6) возач на моторни пружни возила; 
7) возен диспечер на телекоманди. 
Во втора категорија на работите од став 1 на 

овој член спаѓаат следните рабови на: 
1) машиноводач на маневра; 
2) помошник на машиноводач ложач; 
3) свртничар во ООЗТ за сообраќај; 
4) свртничар — блокар; 
5) кочничар; 
6) ракувач на маневра; 
7) надзорен свртничар; 
8) водач на маневра; 
9) возоводач; 
10) сообраќај но-транспортен отпремник; 
11) прегледувач на коли; 
12) оперативен помошник на шеф на станица; 
13) чувар обиколувач. 
Во трета категорија на работите од став 1 на 

овој член спаѓаат следните работи на: 
1) надзорник на влечни возила; 
2) складиштар; 
3) кондуктер; 
4) пописен возоводач; 
5) телеграфист — телепринтерист; 
6) возен диспечер; 1 

7) ракувач на колосечни кочници; 
8) оператор на спушталка; 
9) контролор за безбедност на железничкиот 

сообраќај; 
10) инструктор на влеча; 
11) надзорник на прегледувачот на коли; 
12) чувар на косини, премини, мостови, тунели, 

бавни возења и свртници на возење; 
13) ракувач на машини за пружни работи; 
14) водач на пружни работи; 
15) шеф на пружен отсек — пружна делница; 
16) електромеханичар на телекомуникации, 
17) електромеханичар на далечинско управување; 
18) ракувач на далечинско управување; 
19) електромеханичар на сигнално-сигурносни 

постројки; 
20) ракувач на телекомуникации; ' 
21) ракувач на сигнално-сигурносни постројки; 
22) шеф на делница на телекомуникации; 
23) шеф на делница на сигиално-сигурносни по-

стројки; 
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24) електромеханичар на контактна мрежа; 
25) електромеханичар на електровлечни потста-

н и ц а 
26) еклопничар на електровлечни потстаници; 
27) диспечер во центарот за далечинско управу-

вање; 
28) електродиспечер; 
29) ш е ф на делница на контактна мрежа; 
30) ш е ф на делница на електровлечни потста-

ница; 
31) ш е ф на делница за далечинско управување; 
32) ш е ф на електро-енергетски диспечерски 

центар; 
33) водач на работи за контактна мрежа; 
34) водач на работи за електровлечни потста-

ница ; 
35) ракувач на електро?, лечни потстаници; 
36) свртничар во ООЗТ за влеча; 
37) маневрист во ООЗТ за влеча; 
38) ш е ф на станица; 
39) помошник на ш е ф на станица. 

Член 5 
Утврдувањето на посебните здравствени услови 

и проверувањето на здравствената способност на 
железничките работници се врши врз основа на 
општата здравствена состојба, психичките способ-
ности, состојбата на сетилото за слух, состојбата на 
сетилото за вид и распознавање на бои. 

Член 6 
Железничкиот работник к а ј кого при претход-

ниот, периодичниот или вонредниот здравствен 
преглед ќе се утврди дека не ги исполнува посеб-
ните здравствени услови или ка ј кого ќе се утврдат 
заболувања или контрапндикашш пропишани со 
овој правилник, се смета како здравствено неспо-
собен за вршење на работи од определена катего-
рија, додека трае таа неспособност. 

За траењето на здравствената неспособност на 
железничкиот работник, во смисла на став 1 од 
овој член, одлучува специјализираната здравствена 
организација која ја утврдила здравствената неспо-
собност. 

II. Посебна здравствени услови 

Член 7 
Посебните здравствени услови се утврдуваат со 

претходен здравствен преглед кој се врши: 
1) пред засновањето на работниот однос, односно 

пред распоредувањето на железничкиот работник на 
работите од член 4 на овој правилник; 

2) пред упатувањето на работникот на школу-
вање или стручно оспособување за вршење на ра-
ботите од член 4 на овој правилник. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат 
и на работниците кои привремено се распоредуваат 
на одделни работи од член 4 на овој правилник. 

Член 8 
Железничките работници, при здравствениот 

преглед, се распоредуваат во три здравствени групи, 
и тоа според категоријата на работите во која се 
распоредени и според посебните здравствени услови 
потребни за вршење на определени работи. 

Член 9 
Во поглед на општата здравствена состојба ж е -

лезничките работници се распоредуваат во следните 
здравствени групи: 

1) во прва здравствена група — ако нивната 
здравствена состојба овозможува вршење на опре-
делени работи без опасност по безбедноста на ж е -
лезничкиот сообраќај и ако не постојат контраинди-
кацци пропишани со овој правилник; 

2) во втора здравствена група — ако нивните 
заболувања, вклучува јќи ги и контраиндикациите, 
не ги намалуваат функционалните способности на 
организмот, како и работниците к а ј кои настапиле 
промени во здравствената состојба поради стареење, 
ако тие не влијаат врз здравствената способност на 
работникот која е од значење за безбедноста на ж е -
лезничкиот сообраќај; 

3) во трета здравствена група — ако е утврдено 
дека боледуваат од заболувања, вклучува јќи ги и кон-
тра индикациите кои во поголем степен ги намалу-
ваат функционалните способности на организмот, но 
битно не влијаат врз здравствената способност на 
работникот која е од значење за безбедноста на ж е -
лезничкиот сообраќај. 

Член 10 
Бо поглед на состојбата на сетилото за слух ж е -

лезничките работници се распоредуваат во следните 
здравствени групи: 

1) во прва здравствена група — ако е утврдено 
дека со шепот ги разбираат сите зборови на дале-
чина од 5 m или ако аудиометрпски во тивка комо-
ра не е утврдена поголема загуба на слухот на секое 
уво посебно од 20 db за фреквенции од 500, 1000 и 
2000 Hz, поголема загуба на слухот на секое уво по-
себно од 25 db за фреквенц,ија од 4000 Hz и по-
голема загуба на слухот од 40 db за фреквенција од 
8000 Hz и к а ј кои не постојат растројства на вести-
буларисот; 

2) во втора здравствена група — ако е утврдено 
дека со шепот ги разбираат сите зборови на дале-
чина од 3 m или ако аудиометриски во тивка комо-
ра не е утврдена поголема загуба на слухот на секое 
уво посебно од 35 db за фреквенции од 500, 1000 и 
2000 Hz, или поголема загуба па слухот на секое уво 
посебно од 60 db за фреквенција од 4000 Hz и к а ј кои 
не постојат растројство па вестибуларисот; 

?>) во трета здравствена група — ако е утврдено 
дека со шепот ги разбираат сите зборови на дале-
чина од 2 ш и к а ј кои не постојат растројства на 
вестибуларисот. 

По исклучок од одредбата на точка 3 од став 
1 на овој член, работникот може, зависно од работ-
ното искуство и работите на кои работи, да се распо-
реди во втора здравствена група ако има загуба на 
слухот поголема од 10 db од нормативите од точка 
2 на став 1 од овој член, со тоа што тоа наголему-
вање да се однесува само на една фреквенција . 

Член 11 
Во поглед на состојбата на сетилото за вид и 

распознавале на бои железничките работници се 
распоредуваат во следните здравствени групи: 

1) во прва здравствена група — ако е утврдена 
острина на видот на секое око посебно најмалку 0,8 
без корекција, к а ј кои способноста за распознавање 
на бои е нормална и к а ј кои постои бинокулареи 
вид, адаптабилност на темнина, нормално видно по-
ле и нормален интраокулареч притисок; 

2) во втора здравствена група — ако е утврдена 
острина на видот на секое око посебно 0.5 без корек-
ција, со тоа што е можно да се изврши корекција на 
секое око посебно до 0,8, при што јачината на стак-
лата не смее да биде поголема од ± 3,0 dsph, односно 
± l,0 dcyl; к а ј кои способноста за распознавање на 
бои утврдена со аномалоскоп според Нагел се дви-
ж и во границите на аномалниот квоциент (во ната-
мошниот текст: AQ) од 0,5 до 10,0 и к а ј кои постои 
бинокуларен вид, нормално видно поле и нормален 
интраокуларен притисок; 

3) во трета здравствена група — ако е утврдена 
острина на видот на окото на кое подобро гледа 0,5, 
а на окото на кое гледа послабо 0,3 без корекција, 
оо тоа што да е молено да се изврши корекција на 
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секое око посебно до 0,7, при што јачината на стак-
лата или на контактните леќи да не смее да биде 
поголема од ± 4,0 dsph, односно од ± 2,0 doyl; ка ј 
кои постои блиску л арен вид, нормално видно поле 
и нормален интраокуларен притисок и кои во по-
глед на распознавањето на бои не се анопи. 

Член 12 
Утврдувањето на способноста за распознавање 

на бои се врши според методата Ishihara или Stilling. 
Во нејасни случаи утврдувањето на способноста за 
распознавање на бои се врши и според методата 
Farnsworth D-15 или со аномалоскопија, при што 
како нормални се сметаат вредностите AQ од 0,7 
до 1,3. Утврдувањето на способноста за адаптација 
на темнина се врши со скотоптикометар • според 
Heinsius или со некој друг инструмент за испитува-
ње на примарна адаптација. 

III. Утврдување на посебните здравствени услови 
кај претходен здравствен преглед 

Член 13 
Железничкиот работник кој врши работи од пр-

ва категорија ка ј претходниот здравствен преглед 
во поглед на општата здравствена состојба, состој-
бата на сетилото за слух и состојбата на сетилото за 
вид со распознавање на бои, мора да ги исполнува 
условите од првата здравствена група. 

Член 14 
Железничкиот работник кој врши работи од 

втора категорија, ка ј претходниот здравствен пре-
глед .мора да ги исполнува следните здравствени 
услови: 

1) во поглед на општата здравствена состојба 
условите од првата здравствена група; 

2) во поглед на состојбата на сетилото за слух 
— условите од втората здравствена група; 

3) во поглед на состојбата на сетилото за вид со 
распознавање на бои — условите од првата здрав-
ствена група. 

Член 15 
Железничкиот работник кој врши работи од 

трета категорија мора ка ј претходниот здравствен 
преглед во поглед на општата здравствена состојба,^ 
состојбата на сетилото за слух и состојбата на се-
тилото за вид со распознавање на бои да ги испол-
нува здравствените услови од втората здравствана 
група. 

IV. Контраиндикации за работа на работите на кои 
железничките работници учествуваат во непосред-

ното вршење на железничкиот сообраќај 

Член 16 
Контраидикациите за работа на работите нџ кои 

железничкиот работник непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај во поглед на 
општата здравствена состојба се: 

а) п с и х и ј а т р и с к и и н е в р о л о ш к и с о -
с т о ј б и и з а б о л у в а њ а : 

1) психози; 
2) неврози; 
3) растројства-на личноста; 
4) алкохолизам, наркоманија, таблетоманија; 
5) душевна заостанатост; 
б) трауми, воспаленија и васкуларни болести на 

централниот нервен систем со трајни последици; 
7) хередодегенеративни болести, мултилокуларни 

процеси; екстрапирамидни синдроми, атаксии и бо-
лести на моторниот неврон; 

8) миопатија; 
9) епилепсија и сомневање на епилепсија; 
10) синдром на бол од вертебрално потекло сб 

потешки функционални растројства; 
11) болести на периферните нерви со потешки 

функционални растројства. 

б) п с и х о л о ш к и с о с т о ј б и : 

1) ментална дефициентност; 
2) растројство на паметеното; 
3) растројство на вниманието; 
4) психомоторни пречки; 
5) емоционална лабилност; 

в) с о с т о ј б и и ' з а б о л у в а њ а н а с р ц е т о 
и н а к р в н и т е с а д о в и : 

1) тешки случаи на заболување на крвните са-
дови на срцето; 

2) состојба по инфаркт на миокардот; 
3) заболувања на срцето што можат да доведат 

до промена на ритамот и до синкопална состојба; 
4) вродени и стекнати срцеви мани со знаци на 

декомпензација; 
5) вродени и стекнати заболувања на големите 

крвни садови; 
6) комплетен срцев блок и АУ блок од И степен; 
7) блок на левата гранка на Хисовиот сноп; 
8) хронично белодробно срце; 
9) состојба по перикардитис со знаци на оп-

струкција; 
10) хипертонична болест со дијастоличен прити-

сок над 100 т т ћѕ или со знаци на оштетување на 
крвните садови на окото, срцето или бубрезите; 

г) с о с т о ј б и и з а б о л у в а њ а н а р е с п и -
р а т о р н и о т с и с т е м : 

1) заболувања на респираторниот систем Што 
предизвикуваат респираторна или срцева инсуфи-
циенција; 

2) активна туберкулоза на белите дробови; 
д) т е ш к и з а б о л у в а њ а н а ц р н и о т д р о б 

и л и н а б у б р е з и т е ; 
г) з а б о л у в а њ а ' н а е н д о к р и н и о т с и -

с т е м : 
1) дијабетес мелитус; 
2) хипертиреоидоза или хипотиреоизода од по-

тешки форми; 
3) хипер — или хипоаденокортицизам во изра-

зен степен; 
е) б о л е с т и н а к р в н и о т с и с т е м : 
1) малигни хемопатии; 
2) анемии од потежок степен и хеморагичен син-

дром; 
ж) т е ш к и ф о р м и н а з а б о л у в а њ а н а 

к о ж а т а ; 
з) с о с т о ј б а, з а б о л у в а њ а и п о в р е д и 

н а л о к о м о т о р н и о т а п а р а т , а к о о н е -
в о з м о ж у в а а т в р ш е њ е н а о п р е д е -
л е н и р а б о т и о д з н а ч е њ е з а б е з б е -
д н о с т а н а ж е л е з н и ч к и о т с о о б р а -
ќ а ј 

Член 17 
Контраиндикации во поглед на сетилото за 

слух се: 
1) еднострано или обострано трајно оштетување 

на лавиринтот, со растројство на рамнотежата; 
2) малигни заболувања на вратот, синусите, епи-

фаринксот, мезофаринксот и хипофаринксот; на ла-
ринксот, јазикот, штитната жлезда и плунковните 
жлезди; 

3) парализа на мекото непце, на фаринксот и 
ларинксот, стеноза на езофагусот, на ларинксот и 
трахејата; ' 
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4) отосклерози; 
5) еднострано или обострано гнојно воспаление 

на средното уво со или без мастоидитис; 
6) тешки форми на озена; 
7) полипоза на носните шуплини со или без по-

липоза на синусните шуплини; 
8) потешки растројства на говорот. 

Член 18 
Контраиндикации во поглед на сетилото за вид 

се: 
1) посилни заматувања на рожницата; 
2) птозите на очните капаци ка ј работ на капа-

ците достигаат до половина на зеницата; 
3) страбизам со голем агол; 
4) глауком; 
5) аблација на ретината; 
6) пареза или парализа на очните нерви; 
7) болести на ретината и на видниот нерв; 

катаракта; 
9) афакија која не може да се коригира со кон-

тактни леќи; 
10) објективни или апсолутни скотоми; 
11) анофталмус (монокул); 
12) мешовит астигматизам над 2,0 с1; 
13) нераспознавање на бои. 

Член 19 
Контраиндикации за работа на работи на кои 

железничкиот работник непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај претставуваат 
и други заболувања и состојби, ако се изразени во 
таков степен или обем што да оневозможуваат вр-
шење на определени работи од значење за безбедно-
ста на железничкиот сообраќај. 

V. Проверување на здравствената способност 

Член 20 
Проверување на здравствената способност на 

железничките работници се врши со периодични и 
вонредни здравствени прегледи. 

Член 21 
Проверување на здравствената способност по пат 

на периодични здравствени прегледи на железнич-
ките работници што работат на работи од прва ка -
тегорија се врши секоја година, на работниците што 
работат на работи од втора категорија — секоја 
втора година, а на работниците што работат на ра-
боти од трета категорија — секоја четврта година. 

Рокот за наредниот периодичен здравствен прег-
лед тече од денот на извршениот претходен, перио-
дичен или вонреден здравствен преглед. 

Член 22 
Проверување на здравствената способност на 

железничките работници со вонредни здравствени 
прегледи се врши и пред истекот на роковите од 
член 21 на овој правилник, и тоа во следните 
случаи: 

1) пред распоредувањето на работи за кои се 
бара повисока здравствена група од групата што е 
пропишана за работите што работникот ги вршел 
дотогаш; 

2) по секоја привремена неспособност за работа 
поради болест или повреда која траела подолго од 
60 дена; 

3) ако постои основано сомневање во земање на 
алкохол, опојни дроги и психоактивни лекови; 

4) ка ј отежната професионална адаптација на 
работникот кон работа; 

5) по потешка повреда на работникот; 

6) по секој несреќен случај што работникот го 
предизвикал со своја вина; 

7) ако прекинот на работата на работникот на 
работите од член 4 на овој правилник траел подол-
го од 6 месеци непрекинато; 

8) на лично барање од работникот; 
9) ако основано се посомнева дека работникот 

не ги исполнува посебните здравствени услви за вр-
шење на определени работи. 

Член 23 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

железничкиот работник кој при претходниот здрав-
ствен преглед е распореден во соодветна Здравстве-
на група може да остане на работите од определена 
категорија ако при периодичниот или вонредниот 
здравствен преглед се утврди дека во поглед на 
општата здравствена состојба, психичките способно-
сти, состојбата на сетилото за слух, сетилото за вид 
со распознавање на бои ги исполнува посебните 
здравствени услови што се утврдени при распо-
редувањето во соодветната здравствена 1рупа. 

Член 24 
Железничкиот работник кој врши работи од 

втора категорија, а кој при претходниот здравствен 
преглед во поглед на општата здравствена состојба 
е распореден во прва здравствена група, може да 
остане на работите на таа категорија ако со перио-
дичниот или вонредниот здравствен преглед се ут-
врди дека во поглед на општата здравствена со-
стојба ги исполнува здравствените услови пропиша-
ни за втората здравствена група. 

Член 25 
Железничкиот работник кој врши работи од 

трета категорија, а кој при претходниот здравствен 
преглед во поглед на општата здравствена состојба 
е распорден во втора здравствена група, може да 
остане на работите на таа категорија ако со перио-
дичниот или вонредниот здравствен преглед се ут-
врди дека во поглед на општата здравствена состој-
ба ги исполнува здравствените услови пропишани 
за третата здравствена група. 

Член 26 
Железничкиот работник кој врши работи од 

прва категорија, а кој при претходниот здравствен 
преглед во поглед на состојба на сетилото за слух 
е распореден во првата здравствена група, може да 
остане на работите на таа категорија ако со перио-
дичниот или вонредниот, здравствен преглед се ут-
врди дека во поглед на состојбата на сетилото за 
слух ги исполнува условите пропишани за втората 
здравствена група. 

Железничкиот работник кој врши работи од 
втората или трета категорија, а кој при претходниот 
здравствен преглед во поглед на состојбата на сети-
лото за слух е распореден во втората здравствена 
група, може да остане на работите на таа катего-
рија ако се периодичниот или вонредниот здрав-
ствен преглед се утврди дека во поглед на состојба-
та на сетилото за слух ги исполнува условите про-
пишани за третата здравствена група. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува 
на работник кој врши работи на прегледувач на 
коли. 

Член 27 
Железничкиот работник кој врши работи од пр-

ва или втора категорија, а кој ка ј претходниот 
здравствен преглед во поглед на состојбата на се-
тилото за вид со распознавање на боите е распоре-
ден во прва здравствена група, може да остане на 
работите на таа категорија ако со периодичниот или 
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вонредниот здравствен преглед се утврди дека во 
поглед на состојбата на сетилото за вид со распозна-
вање на боите ги исполнува условите пропишани за 
втората здравствена група. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесу-
ва на работник кој врши работи на маневрист или 
кочничар. 

Железничкиот работник кој врши работи од тре-
та категорија, а кој ка ј претходниот здравствен 
преглед во поглед на состојбата на сетилото за вид 
со распознавање на боите е распореден во втора 
здравствена група, може да остане на работите на 
таа категорија ако со периодичниот или вонредниот 
здравствен преглед се утврди дека во поглед на со-
стојбата на сетилото за вид со распознавање на 
боите ги исполнува условите пропишани за третата 
здравствена група. 

VI. Постапка за утврдување на посебните здравстве-
ни услови и проверување на здравствената способ-

ност на железничките работници 

Член 28 
Упатувањето на железничките работници на 

претходни, периодични и вонредни здравствени прег-
леди пропишани со овој правилник го врши желез-
ничката транспортна организација во која се извр-
шуваат работите од член 4 на овој правилник. 

Железничката транспортна организагија која го 
упатува работникот на здравствен преглед е дол-
жна на специјализираната здравствена организација 
која ќе го врши прегледот да и ги достави потреб-
ните податоци за видот на работите, условите и 
процесот на работата на работите што ќе ги врши, 
односно што ги врши работникот чиј здравствен 
преглед се бара. 

Ако работникот се упатува на вонреден здрав-
ствен преглед, железничката транспортна организа-
ција е должна во барањето да се изврши преглед да 
ги изнесе причините за упатување во смисла на 
член 22 од овој правилник. 

Член 29 
Железничката транспортна организација мора 

да го упати железничкиот работник на периодичен 
здравствен преглед најмалку на 30 дена пред исте-
кот на рокот од член 21 на овој правилник. 

Член 30 
На претходен, периодичен или вонреден здрав-

ствен преглед не може да се упати железнички ра-
ботник ако привремено е неспособен за работа, до-
дека трае таа неспособност. 

На железничкиот работник кој се упатува на 
претходен, периодичен или вонреден здравствен 
преглед мора да му се обезбедат најмалку 12 часови 
одмор пред почетокот на прегледот. 

Член 31 
Здравствениот преглед кој се врши заради ут-

врдување на здравствената способното на железнич-
киот работник го опфаќа утврдувањето на по-
себни здрваствени услови кои со овој правилник се 
пропишани за вршење на определени работи. 

Утврдувењето на здравствената способност на 
железничкиот работник се врши без прекин, до за-
вршувањето на здравствениот преглед. 

Член 32 
Претходните, периодичните и вонредните здрав-

ствени прегледи опфаќаат: лична, семејна, социјал-
на и професионална анамнеза на работникот; физи-
кален преглед, радиографија на белите дробови; 

лабораториски анализи; утврдување на психичкиот 
статус; дијагностички тестови; специјалистички пре-
гледи што се вршат во зависност од категоријата на 
работите утврдување здравствената состојба и при-
чините за упатување на здравствен преглед на 
железничкиот работник, како и други прегледи што 
се потребни за донесување на правилна оцена за 
здравствената способност на работникот. 

Во поглед на оцената на психичките способности 
на железничките работници, претходните и вонред-
ните здравствени прегледи ги опфаќаат прегледите 
што се потребни заради оцена на интелектуалните 
способности, психомоториката, особините на лично-
ста, паметењето, ментална брзина, брзината на 
изборна реакција и емоционалната стабилност. 

Член 33 
Врз основа на резултатите од извршениот прег-

лед и другата расположива медицинска документа-
ција, специјализираната здравствена организација 
која го вршела здрвствениот преглед дава оцена за 
исполнувањето на посебните здравствени услови, 
односно за здравствената способност на железнич-
киот работник за вршење на работите од член 4 на 
овој правилник. 

Член 34 
За резултатот од прегледот и оцената на здрав-

ствената способност, специјализираната здравствена 
организација писмено ја известува железничката 
транспортна организација која го упати работникот 
на преглед. 

Ако при здравствениот преглед се утврди дека 
работникот не ги исполнува пропишаните посебни 
здравствени ЈАЛОВИ, специјализираната здравствена 
организација е должна за тоа веднаш да ја извести 
железничката транспортна организација која го упа-
тила работникот на преглед. 

Член 35 
Во оцената за здравствената способност на ра-

ботникот, специјализираната здравствена организа-
ција е должна да назначи дали со извршениот 
здравствен преглед е утврдено дека работникот е 
здравтсвено способен за вршење на определени ра-
боти. 

Ако со здравствениот преглед се утврди дека 
железничкиот работник не ги исполнува посебните 
здравствени услови пропишани со овој правилник, 
во оцената за здравствената способност ќе се наведе 
дали трајно или привремено е неспособен за врше-
ње на определени работи. 

Член 36 
Вршењето на здравствените прегледи пропиша-

ни со овој правилник железничката транспортна ор-
ганизација им ги доверува на специјализирани 
здравствени организации за кои е утврдено дека ги 
исполнуваат условите за вршење на здравствени 
прегледи во смисла на член 3 од овој правилник. 

Член 37 
Специјализираната здравствена организација ко-

ја врши здравствени прегледи во смисла на овој 
правилник е должна: 

1) да води евиденција и да ја чува документа-
цијата за извршените здравствени прегледи; 

2) да поднесува годишни извештаи до желез-
ничката транспортна организација за извршените 
здравствени прегледи, за наодите и оцените на 
здравствената способност на прегледаните работ-
ници; 

3) во случај на престанување на вршење здрав-
ствени прегледи на работниците на железничката 
транспорт^ организација која и го доверила вр-
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шењетб на тие прегледи, да ја достави сета меди-
цинска документација за порано извршените прет-
ходни, периодични и вонредни здравствени прегле-
ди до специјализираната здравствена оргаш1зација 
која го презема вршењето на тие прегледи. 

Член 38 
Железничката транспортна организација во ко-

ја се вршат работите од член 4 на овој правилник 
е должна: 

1) да води регистар на работите и на работни-
ците кои непосредно учествуваат во вршењето на 
железничкиот сообраќај; 

2) да води роковник за периодичните здравствен 
ни прегледи на вработените работници; 

3) на специјализираната здравствена организа-
ција на која и го доверила вршењето на здравстве-
ните прегледи да и дава податоци за процесот и за 
условите на работа на работниците кои, во смисла 
на овој правилник, подлежат на здравствени прег-
леди. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 39 
Претходните, периодичните и вонредните здрав-

ствени прегледи на железничките работници, кои се 
започнати пред денот на влегувањето во сила на 
овој правилник, ќе се довршат на начинот утврден 
со Правилникот за посебните единствени и заеднич-
ки здравствени и психолошки услови за работниците 
кои непосредно учествуваат во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај („Службен гласник на ЗЈЖ", бр. 
6-7/74). 

Член 40 
Роковите од член 21 на овој правилник се сме-

таат од денот кога е извршен последниот периоди-
чен здравствен преглед на железничките работници 
врз основа на прописите што беа во сила до денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 41 
Периодичните здравствени прегледи на желез-

ничките работници кои работат на работите кои до 
денот на влегувањето во сила на овој правилник не 
биле утврдени како работи на кои работниците непо-
средно учествуваат во вршењето на железничкиот 
сообраќај, ќе се извршат во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 42 
До утврдувањето на специјализираните здрав-

ствени организации кои ги исполнуваат условите од 
член 3 на овој правилник, претходните, периодич-
ните и вонредните здравствени прегледи можат да 
се вршат во здравствените организации кои тие 
прегледи ги вршеле до денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 43 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1498/1 
22 јуни 1979 година 

Белград 
Претседател 

па Сојузниот комитет за труд, 
здравство, и социјална 

заштита, 
Светозар Пеновски, с. р. 

639. 

Врз основа на член 68 став 2, во врска со член 
128 од Законот за основите на системот на опште-
ственото планирање и за Општествениот план на 
Југославија (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 6/76) и со 
точка 1.2. потточка 2 на третиот дел од Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/76), Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет на Собрание-
то на СР Коста и Херцеговина, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија. Извршниот совет на САП 
Косово и Извршниот совет на Собранието на САП 
Војводина, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ НА ЕКОНОМСКАТА 
ПОЛИТИКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДОГОВО-
РЕНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ПОСЕБНО 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА 
НА ВКУПНИОТ РАЗВОЈ НА ЗЕМЈАТА УТВРДЕ-
НА ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Тргнувајќи од политиката на развојот на деј-

ностите од посебно значење утврдена со Општестве-
ниот план на Југославија за периодот од 1976 до 
1980 година и со договорите за основите на Опште-
ствениот план на Југославија за периодот од 1976 
до 1980 година за развој на одделни дејности од по-
себно значење, со овој договор федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини (во натамошниот 
текст: учесници на договорот), покрај мерките утвр-
дени во третиот дел на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од .1976 до 1980 година и мер-
ките предвидени со договорите за основите на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 година за развој на дејностите од посеб-
но значење, утврдуваат и други мерки на економ-
ската политика зависно од специфичностите на од-
делни дејности. 

Член 2 
Учесниците на договорот се согласни да се обез-

бедат царински олесненија и олесненија за другите 
увозни, давачки на увозот на специфична опрема за 
договорениот развој на капацитетите во сите дејнос-
ти од посебно значење за остварување на полити-
ката на вкупниот развој на земјата во периодот до 
1980 година (во натамошниот текст: дејности од по-
себно значење). Царинските олесненија, олесненијата 
за другите увозни давачки ќе се обезбедат со посеб-
ни акти на Сојузниот извршен совет во сргласност со 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/76) и со критериумите за донесување на царин-
ски контингенти, што ги утврдува Сојузниот извршен 
совет, врз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи. 

Најниската царинска стапка за увоз на специ-
фична опрема, при максимално намалување на дру-
гите увозни давачки, ќе се применува до крајот на 
1980 година на увозот на специфична опрема за 
договорениот развој на областите во рамките на деј-
ностите од посебно значење, што се најзначајни и 
најмногу заостануваат во досегашната реализација 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од^1976 до 1980 година, и тоа: за развој на рудниците 
за јаглен, на термоелектраните на јаглен, хидро-
електраните, нуклеарни електрана мрежите за пре-
нос и трансформација на ,електрична енергија од 
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380. 220 и 110 к\У и на диспечерските центри, истра-
жувањата и производиво на нафта и гас, построј-
ките за секундарна преработка на нафта; рудниците 
за железна руда, примарните фази на црната мета-
лургија; валалничките постројки и во интегралниот 
циклус на производството за асортиман и обем на 
производите што недостигаат на пазарот, за што 
организациите на здружен труд од црната, металур-
гија меѓусебно и со другите потрошувачи ќе склу-
чат самоуправни спогодби во согласност со Догово-
рел. за основите на Општествениот план на Југосла-
вија за развој на црната металургија во периодот од 
1976 до 1980 година; рудниците за обоени метали и 
примарна преработка во обоената металургија; руд-
ниците за неметали и облагородување на неметали; 
производите на базната хемија што се наведени во 
Договорот за основите на Општествениот план на 
Југославија за развој на производите на базната хе-
мија во периодот од 1976 до 1980 година; основните 
земјоделски производи; производството на масло; 
сточарството; странскиот туризам; магистралниот 
сообраќај и за увоз на бродови и бродска опрема. 

Член 3 
Учесниците на договорот се согласни на само-

управните интересни заедници за економски односи 
со странство да им препорачат, во согласност со За-
конот за девизното работење и кредитните одно-
си со странство, на организациите на здружен труд 
Од дејностите што се од посебно значење да им 
обезбедат приоритет при стекнувањето право на 
Купување девизи за полагање аванс и за отплата 

на странските кредити за набавка на опрема за 
Договорените капацитети. 

Член 4 
Во согласност со системот на економските одно-

си со странство^ и со девизниот систем, почнувајќи 
Од 1978 година ќе се обезбеди уедначување на усло-
вите на извозот на обоени метали со условите на 
Извозот на овие метали на конвертибилниот пазар, 
И тоа за количествата утврдени со меѓудржавните 
Спогодби и стоковните листи помеѓу СФРЈ и дру-
гите земји. 

Член 5 
Учесниците на договорот со мерките на даноч-

ната и кредитната политика и со други мерки што 
ги донесуваат во рамките на својата надлежност, 
ќе ги поттикнуваат организац-иите на здружен труд 
од дејностите од посебно значење и организациите 
на здружен труд што користат производи и услуги 
на дејностите од посебно значење, со самоуправни 
спогодби да здружуваат средства заради изградба 
на договорените капацитети во дејностите од посеб-
но значење и на тој начин да обезбедуваат супсти-
туција на увозот. 

. Учесниците на договорот се согласни со мерките 
што ги донесуваат во рамките на својата надлежност 
да ја стимулираат само изградбата на капацитетите 
за договорениот обем на производство во дејностите 
од посебно значење. 

Член 6 
Учесниците на договорот се согласни дека и пре-

ку цените може да се поддржи развојот на дејности-
те од посебно значење во согласност со прописот со 
со кој се регулира системот и општествената контро-
ла на цените и со општествените договори за спро-
ведување на политиката на цените. 

Член 7 
Учесниците на договорот се согласни со програ-

ма на активности и мерки за намалување на степе-
нот на задолженост на стопанството да им обезбе-
дат приоритет и поповолни услови на организациите 
на здружен труд од дејностите од посебно значење. 

Член 8 
Во согласност со усвоената општа ориентација, 

во системот и политиката на емисијата на парите 
да се обезбеди поголема застапеност на хартиите од 
вредност, што ги издаваат организациите на здру-
жен труд врз основа на своите стоковно-парични 
работи, во кредитно-монетарна политика приоритет 
во моиетизацијата на хартиите од вредност ќе им се 
дава на организациите еп здружен труд од дејнос-
тите од посебно значење. 

Член 9 
Републиките и автономните покраини се соглас-

ни да обезбедат примена на мерките од свотата над-
лежност што се утврдени во точка 1.3. на третиот 
дел од Општествениот план на Југославија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година. 

Член 10 
Учесниците на договорот се обврзуваат дека ќе 

организираат следење на остварувањето на заед-
ничките интереси и цели утврдени со овој договор 
и меѓусебно ќе се известуваат за состојбата и про-
блемите во спроведување-то на овој договор. 

Член И 
Секој учесник на договорот може да даде 

иницијатива за повторно разгледување на прашања-
та и односите што се предмет на овој договор, од-
носно за измени на договорот. 

Член 12 
Овој договор е составен во девет идентични при-

мероци кои се сметаат како автентични текстови. 

Член 13 
Учесниците на договорот се согласни мерк-ите за 

спроведување на овој договор да се применуваат во 
периодот од 1 јануари 1978 до 31 декември 1980 го-
дина. 

Член 14 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

20 јули 1979 година 
Белград 

За Сојузниот извршен совет 
член на Сојузниот извршен 

совет. 
Шукрија Узуновиќ, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Босна и Хер-

цеговина, 
директор на Републичкиот 
завод за општествено плани-

рање. 
Лука Релиќ, с. р. 

За Изврш.ниот совет на Со-
бранието на СР Црна Гора, 
директор на Републичкиот 

завод за планирање, 
Авдул Курпеовиќ, с. р. 

За Извршниот со-вет на Са-
борот на СР Хрватска, 

член на Извршниот совет на 
Саборот и генерален дирек-
тор на Републичкиот завод . 

за планирање, 
д-р Мато Црквенац, с. р. 
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За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија 
директор на Републичкиот 
завод за општествено плани-

рање, 
Павле Тасевски, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија 
републички секретар за на-

родна одбрана, 
Мартин Кош^р, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија 

чле на Републичкиот из-
вршен совет, 

д-р Живана Одбива, с. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на САП Косово 

член на Извршниот совет и 
покраински секретар за сто-

панство, 
Салајдин Једранки, с. р. 

За Извршниот, совет на Со-
бранието на САП Војводина 
претседател на Покраинскиот 
комитет за општествено пла-

нирање, 
Добривој Радиќ, с. р. 

640. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАМ-
СКИ СТОЛИЦИ, ЧЕЛИЧЕНИ ГРЕДИ И РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ ЗА ПОДГРАДА ВО ЈАМИТЕ 

1. Претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за јамски столпци, челични греди 
и резервни делови за подграда во јамите, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд можат своите затечени продажни цени,, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат, 
и тоа за: 

1) јамски столици до 80/о 
2) не лични греди до 9% 
3) резервни делови до 12% 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2633 од 25 јули 1979 
година. 

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

Претставник на производителите: Стројна то-
варна Трбовље — Трбовле. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

641. 
Врз основа на член 22 од Законот за' опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35'72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАН-
ДАРДНИ СИЈАЛИЦИ ОД 25 ДО 150 W, ЗА ДРУГИ 
ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗВОРИ НА СВЕТЛО ЗА ШИРО-
КА И ИНДУСТРИСКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА 

АВТОМОБИЛСКИ СИЈАЛИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 26 април 1979 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за стандардни сијалици од 25 дб 
150 W и за други електрични извори на светло за 
широка и индустриска потрошувачка и за автомо-
билски сијалици, со тоа што производителските 
организации на здружен труд можат своите зате-
чени малопродажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат, и тоа за: 

1) стандардни сијалици од 25 до 150 W до 8% 
2) други електрични извори на светло за 

широка и индустриска потрошувачка до 6% 
3) автомобилски сијалици до 6% 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 3488 од 30 јули 1979 
година. ' ' 

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

Претставници на производителите: „Тесла" — 
Панчево, „ТЕЖ" — Загреб и „Искра", ТОЗД 
товарна Жарниц -т- Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 88. 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

642. 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водителите и претставниците на . потрошувачите 
склучуваат 

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

ПРАВ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 мај 1979 годи-
на, склучија и потпишаа Спогодба 'за промена на 
затечените цени за РУС прав, со тоа што произво-
дителските организации на здружен труд можат 
своите затечени продажни цени, при постојните 
успори на продажбата, да ги зголемат до 13%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3413 од 19 јули 1979 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Југовинил" 
— Каштел Суќурац, „Поликем" - Задар, 
„ОХИС" - Скопје и ХИП - Панчево. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за измена 
и дополнение на Уредбата за ограничување на 
брзината на движењето и користењето на патнич-
ките автомобили и мотоциклите, обајвен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/79, се поткрала долуна-
ведената грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАШЕ НА БРЗИНАТА 
НА ДВИЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПАТ-

НИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИТЕ 

Во члан 3 во изменетиот член 3 точка 1 по збо-
ровите: „општествените организации" запирката 
треба да се брише. 

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, 
Белград, 18 јули 1979 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за ослобо-

дување од плаќање давачки за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки и за на-
малување на посебната такса на увезените стоки — 
јаглен за кодирање, објавен во ,,Службен лист на 

СФРЈ", бр. 34/79, се поткрала долунаведената 
Грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ДАВАЧКИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДА-

НОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 
СТОКИ И ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА 
ТАКСА НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ - ЈАГЛЕН ЗА 

КОКСИРАЊЕ 

Во точка 1 наместо бројот: „545,000.000" треба 
да стои: „545.000", 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 јули 
1979 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
£ утврдено дека во текстот на Правилникот за југо-
словенскиот стандард за отстранување на радио-
фреквенциски пречки, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/79, Се поткрала долунаведената 
грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
СТАНДАРД ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАДИО-

ФРЕКВЕНЦЦСКИ ПРЕЧКИ 

Во член 1 наместо зборовите: „Отстранување на 
радиофреквенциски пречки — — JUS N.N0.910" 
треба да стои: „Отстранување на радиофреквенци-
ски пречки. Содржина на придружните документи 
Ѕа издавање на RSO атест — — — JUS N.N0.910". 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 16 јули 1979 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за југо-
словенските стандарди за премачкувачки средства 
за антикорозиона^ заштита, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/79, се поткрад а долу наведе-
ната грешка, па се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
СТАНДАРДИ ЗА ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА 

ЗА АНТИКОРО3ИОНА ЗАШТИТА 

Во член 1 точка 1 зборовите: „(\Уаѕћ-пример)" 
треба да се бришат. 

Од Сојузниот завод за стандардизација, Бел-
град, 17 јули 1979 година. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 
415 став 3 од Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на потпретседател на Сојузниот из-
вршен совет се назначува д-р Матјаж Мулеј, само-
стоен советник во кабинетот на потпретседател на 
Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 708 
26 Јули 1979 година 

' Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните ордгани на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕ-

КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник-сојузен секретар за финансии се 
назначува Марјан Облак, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за правосудство, организација на 
управата и буџет на СР Словенија. 

Е. п. бр. 705 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршел совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 
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Врз основа на член 73 став 4 од Законот за На-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За вицегувернер на Народната банка на Југот 
славија се назначува Дмитар Бакиќ, досегашен ди-
ректор во СОЈУЗНИОТ завод за општествено плани-
рање. 

Е. п. бр. 704 
26 Јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За помошник-генерален директор на Сојузниот 
завод за општествено планирање се назначува Јо-
ван Вељковиќ, помошник"директор на Републичкиот 
завод за општествено планирање на СР Србија. 

Е. п. бр. 706 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИ-
ОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за општествено планирање се назначува 
Милан Тимотиќ, помошник — генерален директор 
на работната организација „Центротурист" од Бел-
град. 

Е. п. бр. 707 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Драгољуб Ставрев, с. 

Врз основа на член 244 став во ррска с член 
415 став 3 од Законот за основите на систе?£от на 
државната управа и за Сојузниот извршен совет и 
сојузните органи на управата (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА СОРА-
БОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ-
ТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА 

(UNESCO) 

За помошник-претседател на Југословенската ко-
мисија за соработка со Организацијата на обедине-
тите нации за просвета, наука и култура (UNESCO) 
се назначува д-р Пуниша Павловиќ, досегашен за-
меник на постојаниот претставник на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија при Органи-
зацијата на обединетите нации за просвета, наука И 
култура (UNESCO). 

Е. п. бр. 698 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. pi 

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 
415 став 3 од Законот за основите на системот на др-
жавната управа и за Сојузниот извршен совет и со-
јузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ'*, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОМИСИЈА ЗА' 
СОРАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИ-
НЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛ-

ТУРА (UNESCO) 

Се разрешува од должноста помошник-претсе-
дател на Југословенската комисија за соработка со 
Организацијата на обединетите нации за просвета, 
наука и култура (UNESCO) Бранко Луковац, поради 
заминување на друга должност. 

Е. п. бр. 699 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател. 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа -и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата (-Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н П Е -
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОППтК-ДИГЕКТОР ПА 
СОЈУЗНОТО БИРО ЗА Р А НОТИ НА ВРАБОТУ-

ВАЊЕТО 

За помошник"директор на Сојузното биро за ра-
р. боти на вработувањето се назначува Михајло Кне-
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жевиќ, досегашен помошник директор на Сојузното 
биро за работи на вработувањето. 

Е. п. бр. 701 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

органи на управата и сојузните организации додека 
се наоѓа на располагање, а најдоцна до 26 јули 1980 
година. 

Е. п. бр. 702 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата за Сер-
висот за административни и сметководствени рабо-
ти на сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 6.̂ 78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ 
РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-

ТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

За директор на Сервисот за административни и 
сметководствени работи на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации се назначува Јово 
Иваниш, претседател на Извршниот одбор на Собра-
нието на општината Невесиње. 

Е. п. бр. 703 
26 јули 1079 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата за Сер-
висот за административни и сметководствени работи 
на сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/78), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СЕРВИ-
СОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОД-
СТВЕНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се разрешува од должноста директорот на Сер-
висот за административни и сметководствени работи 
на сојузните органи на управата и сојузните органи-
зации Мате Мишковиќ, поради истекот на периодот 
на кој е назначен. 

Во смисла на член 249 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот 
извршен созет и сојузните органи на управата, име-
нуваниот се става на располагање и правата од ра-
ботен однос ќе ги остварува во Сервисот за админи-
стративни и сметководствени работи на соујзните 

Врз основа на член 76 став 2 од Законот за пре-
кршоците со кои се повредуваат сојузните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/77), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ЧЛЕН НА СОЈУЗНИ-

ОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За постојан член на Сојузниот совет за прекр-
шоци се именува Милутин Радовановић секретар 
на Републичкиот еовет за безбедност на сообраќајот 
на СР Босна и Херцеговина. 

Е. п. бр. 700 
26 јули 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

Граѓански лица во служба во ЈНА: 

О д В о е н а т а п о ш т а 2280 Б е л г р а д 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Анђелковић Јована Чедомир, Атељевић Николе 
Видосава, Добрић Томе Угљеша, Елез Светислава 
Олга, Ераковић Гај е Љубивоје, Глуховић Лазара 
Димитриј е, Ивановић Рада Милка, Јеринић Миодраг 
га Живко, Јовановић Драгомира Наталија, Кремић 
Петра Милорад, Мрђеновић Бранка Ђуро, Недић 
Марка Ненад, Николић Животе Милинко, Пауновић 
Чедомира М^илка, Петровић Саве Андрија, Радосав" 
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љевић Голуба Радосав, Станковић Радосава Бо-
жидар, Станковић Будимира Милан, Стевановић 
Димитрија Мирослав, Стојановић Стевана Драгос-
лава, Стојиљковић Драгољуба Стеван, Стојковић 
Прока Властимир, Шормаз Николе Никола, Трчков 
Панте Методије, Вучковић Јована Душан Живко-
вић Зарија Милош, Живковић Мате Мирко; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бечановић Вељка Милош, Којић Милосава Ми-
лисав, Цветковић Недељка Зорица, Домазет Анђела 
Боро, Чепић Радоје Миланка, Ђорић Миодрага Радо'-
сав, Ђуричић Богољуба Радослав, Љубојевић Ми-
лана Михајло, Међедовић Велибора Бранко, Мишо-
вић Милутина Миливоје, Петровић Велисава Мирое-
лав, Радаковић Николе Божидар, Радојковић Дра-
гољуба Миливоје, Шушкачевић Јакоба Антонија, 
Шошкић Ма"рка Даница, Вукадиновић Драгића 
Чедомир, Вукић Синише Славко; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени за-
слуги во работата на развивање на свеста на гра-
ѓаните во борбата за независност на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
, СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Љубишић Богољуба Раденко; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Бајс Андреја Франц, Бањац Василија Дмитар. 
Банковић Антуна Мирослава, Башић Милоша Ми-
лан, Башић Светозара Софија, Богдановић Живо-
јина Милован, Бошковић Милића Драгољуб, Бурсаћ 
Миле Душанка, Димитријевић Саве Љубиша, Ђелић 
Ђурђа Милосава, Ђорђевић Милоја Миленија, Ђу-
кић Драгољуба Верица, Ђурић Властимира Грозда-
на, Гадњански Љубомира Аврелија, Грубор Николе 
Бранко, Фурдек Раде Љубица, Хинић Владимира 
Оливера, Јекић Вида Милка, Јовановић Светислава 
Косара, Ке^ић Василија Јован, Клисура Петра Ста-
ка, Козак Јакова Вла-стимир, Крајиновић Павла 
Љубинка, Максимовић Милана Добросав, Милути-
новић Владимира Милица, Милићевић Милована 
Драгољуб, Миленковић Сретена Мирјана, Миличе-
вић Дамњана Милутин, Милосављев^ Миодрага 
Драгослав, Милосављевић Радивој,а Миљко; 

Ненадић Ђорђа Драга, Николић, Радована Маг--
да, Николић Павла Милорад, Николић Драгише 
Радојица, Новаковић Миле Сара, Обрадовић Драго-
слава Милош, Павличек Иве Зорица, Пешовиќ Јо-
вана Томислав,, Попадић Тодора Марија, Радојевић 
Стевана Мирко, Стојшин Славка Милош, Шобић 
Борисава Верка, Татић Илије Јованка, - Урошевић 
Љубомира Илија, Урошевић Лазара Велинка. Ваг-
нер Михајла Ђуро, Вј,ештица Илије Борка, Влади-
мировић Милорада Хранислав, Вуковић Рафаила 
Ружица, Зец Душана Драган; 

. — за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задача како и за 
покажување на старешипските и војничките особи-
ни кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Благојевић Драгољуба Вукосава, Брадваревић, 
Ивана Никола, Цветковић Сретена Чедомир, Чавор 
Васе Јелена, Душанић Рада Бошко, Ђинђић Раденка 
Томислав,. Ђтшанов Јосипа Јосип, Грујић Милована 
Радојица, Икодиновић Добривоја Рајко, Иветић 
Ђуре Јово, Јанковић Стојадина Божидар Калезић 
Радов-ана Златија, Кораћ-Зечевић Рајка Вида. Кос-
Tnfe Ра дати-ва Тиослав, Ковачевић Степана Јован, 
Крстић Милана Нада, Матовиновић Мије Драгица, 
Метали јевић Металија Хусеин, Мика Лазара Стеван, 
Младеновић Душана Радојка, Ницовић Павла Радо-
јица, Ника Бранка Андреја, Петровић Градимира 
Милка. Радовановић Милена Јован, Ресимић Божи-
дара Мирослав, Рогановић Светомира Надежда, Сол-
до Веселка Фрањо, Савић Живојина Слободанка, 
Ставчетић Загорке Јасминка, Шесто Душава Ђуро, 
Шиповац Раде Мирко, Шљивић Љубише Милош, 
Томовић Милете Слободанка, Топаловић Михаила 
Славко, Влајић Миливоја Нада, Вукићевић Миха-
ила Ковиљка. Вуковић Фрање Михајло, Зеленко 
Антона Марија, Жарић Петра Недељка; 

О д В о е н а т а п о ш т а 1912 Н и ш 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Милићевић Вукана Вићентије, Беатовић Мило-
ша Драгољуб, Бениќ Ивгна Душан, Делчев Ђорђа 
Борислав, Илић Живадина Миленко, Миловановић 
Миле Радојица, Панић Зарије Мирослав, Живковић 
Јована Мирјана; 

— 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 СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бајтал Ибрахима Реџеп, Дурковић Радована 
Милосав, Петровић Петра Драгољуб, Полић Петра 
Милош, Ранђеловић Божидара Томислав, Савићевић 
Видака Радомир, Симић Станка Бранислав, Васић 
Живојина Владимир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Дамњановић Миодрага Стојан, Ковачевић Владе 
Радмила, Марковић Милуна Никола, Марковић Сте-
вана Севдалин, Стаменовић Ставре Божидар, Стев-
ч е Тихомира Косара, Стојановић Саве Живка, 
Трзић Драгомира Велимира, Тимилијић Милена 
Момир. Трбовић Раде Милена,, Видас Мате Ивка, 
Живкови^ Чедомира Душан; ^ — 
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— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и пока-
жување на старешинските и војничките особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Димитријевић Велимира Божидар, Драгаш Мак-
сима Душан, Ђорђевић Благоја Миливоје, Ђорђевић 
Петра Светлана, Ђорђевић Тодора Владимир, Ђор-
ђевић Вукадина Јован, Игњатовић Радосава Душан, 
Илић Милисава Милун, Јаковљевић Драгише Дра-
гица, Лазић Борисава Весна, Љубеновић Милутина 
Боривоје. Љубеновић Стамена Живко, Манић Душа-
на Ђорће, Матејић Јована Светислав, Младеновић 
Митра Милутин, Нешковић Божидара Живојин, 
Николић Витка Мирјана, Обрадовић Добривоја Ж и -
ворад, Перовић Николе Милинко, Петковић Будими-
ра Боривоје, Петровић Јована Бранислава, Ристић 
Драгољуба Властимир. Спасојевић Спире Милисав, 
Стефановић Милорада Радмила, Стојановић Јована 
Десанка, Стојановић Танасија Момчило, Стојковић 
Драгољуба Божидар, Стојковић Тодора Тихомир, 
Васиљевић Веселина Сретен, Вељковић Драгутина 
Обрад; 

О д В о е н а т а п о ш т а 5573 С к о п ј е 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Вујовић Љубомира Марика; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Алкушевски Русе Љубо, Бибановски Николе 
Трајан Божиновски Божина Климе, Божиновски 
Петра Никола, Букревски Димка Петре, Димитров-
ски Ристе Јаћим, Георгијевски Јована Михајло, 
Илијев Ангела Илија, Јефтић Стеве Душан, Јовано-
вић Душана Момчило, Мићовић Богдана Владо, 
Милеуснић Стевана Оливера, Петровски Мане Бор-
ко, Шушлевски Ивана Тале, Томовић Ноже Душан, 
Трајковски Јордана Мирослав; 

— за за лагање, и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Атанасова Димева Катерина, Богданчески Тодо-
ра Кирил, Борас Јозе Јуре, Бурчевски Спире Трајче, 
Чулева Петре Јелица, Димовски Богдана Драгољуб, 
Димовски Пере Томо, Дриза Рамиза Азис, Ђелић 
Владимира Саво, Георгијевска Стојче Олга, Хаџии-
љоска Петра Стефка, Илиевска Јована Јелица, 
Илијевски Божина Илија, Јаневска Пере Перса, 
Јолева Дона Мара, Крстић Александра Мирослав, 
Михајловић Драгутина Радунка, Михајловски Алек-
сандра Томе, Миленковић Милана Стојан, Митић 
Благоја Драгослав, Митров Тодора Томе, Пановски 
Јована Милан, Петровски Спасе Раде, Пунчевски 
Петра Спиро, Ристовски Николе Петар, Сали Керима 
Илмлја, Стевић Благоја Златибор, Стојановски Бо-
гоја Костадин, Весић Георгија Цветанка; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и пока-
жување на старешинските и војничките особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Андреевски Милана Димче, Антонић Петра 
Драгица, Божиновска Денча Добринка. Божиновска 
Климе Мирјана, Божиновски Тодора Славко. Ди-
митровски Васе Тоде, Димов Арсе Михајло, Гулески 
Сотира Ангел, Христовски Димитрија Панде, Ива-
новски Ђорђа Илија, Јолески Јована Славко, Јова-
новски Димитрија Јордан, Карапеева Георгија Со-
фија, Колачески Трајчета Ефре, Костадинова Пере 
Митра, Костовски Мите Будимир, Кузмановски Ла-
зара Коце, Кузмановски Кире Страте, Малиновски 
Генче Симеон, Мандић Бориса Оливера, Мирић 
Александра Ленка, Митровић Стојана Љубинка, 
Пешковска Боге Виолета, Николовски Младена 
Драган, Педрони Ване Флорика, Штркова Димитрија 
Роска, Петковска Стои л а Василка, Петревски Сте-
фана Стефан, Поповић Петра Аранђел, Радошевић 
Николе Савка, Серафимовски Ивана Цветко, С у р -
лева Бориса Ана, Спасев Богојев Димче, Стефанов-
ска Лазе Дејка. Велков Ђорђија Благоје, Вељанов-
ски Николе Благоја; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7250 З а г р е б 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Прохаска Карла Драган, Божичковиќ Николе 
Мара; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бенгез Мирка Вера, Дасовић Павла Марија, 
Димитријевић Николе Марија, Ебенспангер Бернар-
да Маријан, Гајић Стеве Дренка, Хорват Глигорија 
Злата, Хреља Мартина Владо, Јагарић Стјепана 
Драго, Jarani Фрање Душан, Јечменица Видоја Ж и -
ванка, Крижанић Алојза Љубица, Латиновић Душа-
на Бошко, Малоић Антона Славица, Маравић Анту-
на Мирјана. Матулић Марија Станислав, Медић 
Мате Анте, Михалец Ивана Ана, Милиновић Чеде 
Анђелко, Орош Рока Јосип, Петровић Александра 
Соња, Пиков ић Рудолфа Милан, Поповић Стеве 
Милан, Посавец Стјепана Болто, Прокић Драгољуба 
Милан, Рајковић Михајла Здравко, Стипчевић 
Александра Клаудио, Стојаковић Стеве Софија, 
Сушец Николе Анте, Шероња Томе Рудолф, Шима-
нић Ивана Антун, Трбовић Саве Милош, Жарковић 
Фрање Драго, Живковић Јосипа Анђела; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чордашић Стјепана Иван, Докмановић Петра 
Јелена, Херцег Драгутина Мирко, Карловић Павла 
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Паво, Милаковић Јанка Владо, Остсрмав Франца 
Фаника, Просинечки Мије МИЈО. Шошкић Д р а г и т е 
Драгина; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и по-
кажување на старешинските и војничките особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Бегић Мехмеда Мирсад. Божић Катице Нада. 
Вукичевић Ђуре Ђурђа, Божовић Милана Зорка. 
Вранчић Иваеѕа Милка, Прљен Нике Пашко, Пвет-
корић Милорада Вукосава Ћузела Милана Милева, 
Чрњак Мије Андрија, Давчев Јосипа Даница Драгић 
Богослава Ранка; Драгичевић Ивана M ир.ана Ду-
невски Антуна Анкица, Дворник Јосипа Марија, 
Ђирлић Анте Маријан. Ђукић Милорада Душанка, 
Фурлан Ивана Озрен. Грандулоеић Миле Дара, XFTH-
цак Андрије Иван Хорват Николе Иван, Илић Мије 
Бранка. Јовановић Франца Аница, Југ Павпа Павао, 
Јурејевчић Лудвига Милина. Јурић Миле Мира, 
Каран Бранка Јован. Келеминић Винка Јосип, 
Кемивеш Фердинанда Јосип, Клеменчић Јуре Павао, 
Космач Антона Антон, Кукић Алексе Коста, Ма-
ричић Лазара Марта, Михајловић Ђуре Зорица, 
Михалић Стјепана Стјепан, Миколчевић Бранка 
Марија, Милошевић Алексе Бранко. Могуш Стје-
пана Ј.урај, Иерше Неже Лудвик, Пили Ивана 
Штефицау Прашин Јакова Иван: 

Прокеш Стјепана Марица. Радић Илије Ана, 
Радић Јосипа Розарио Рајчевић Станка Велимир, 
Рамљак Петра Зора, Peč Антуна Реза, Роксандић 
Стеве Душан. Росман Роберта Владимир, С а и т о в и ћ 
Аугуста Иванка. Савић Јове Боривоје. Селтхофер 
Људевита Л^удевит. Сертић Грегора Љубомир. Смол-
о в и ћ Танка Антун. Старај Анћела Милан, Стојано-
вић Шиме Марица, Стој исав д,евић Миде Илија 
Сурла Макса Мирко, Шорша Доминика Стјепан. 
Шошкић Погранична Вукајло IITnparep Михајла 
Франциска Траубер Љубомира Борис. Турка,ш Дра-
ге Мира. Валерија Милоша Јања, Војводић Ало.јза 
Ана, Вопачек Стјепана Рудолф. Вугринчић Ивана 
Вишња. Вуковић Миливоја Драгутин, Жнидаршић-
-СулигоЈ Јанеза Берта: 

О д В о е н а т а п о ш т а 3945 С а р а е в о 

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

С О О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т С О С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

Чиишћ Мехмеда Ремсија, Дедовић Јозе Јосип 
ЈОТИ л о Раде Ковиљка; 

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

С О О Р Д Е Н З А В О Е Н И З А С Л У Г И С О С Р Е Б Р Е Н И 
М Е Ч Е В И 

Алајбеговић Јусуфа Сулејман, Барбић Марка 
Емица, Беговић Хакије Бисера, Божић Момира 
Бранко, Брајевић Миње Цветко, Јеловац Мустафе 
Алија, Јукло Ибрахима Хасан, Кавчић Антона Ми-
лан, ОсивниК Јосипа Вцценца, Пашић Сафета Емил, 
Зечевић-Станчић Драгића Наталија ; : 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО ГЛЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрић Гру je Радош Ћатић Кичме А/и-м Делић 
Хусеина Ха;до, Делић То.ме Ивица, Де,лихасановић 
Дуље Нусрет Ђурђевић Милутина Раде, Гаврановић 
Бошка Стоја, Гргурнновић Антуна Дубравка Хасан-
беговић Мустафе Зенита Хрват Симеуна Јеленка, 
Јаковљевић Петра Милован. Јовановић Младена 
Сретен Кнежевић Новице Мила, Ковачевић ,Милоша 
Перо Крек Османа Исмет Магљалић Сафета Дени^ 
за, Ми хол, чек Обрена Олта Омерчпћ Омера Халим, 
Поздер Анде Мехмед, Пушара Миће Маринко 'Ра-
дан Љубе Милева, Ракочевић Батрића В јера Рибар 
Миладина Милка Тепавчевић Петра Ра јко Зовко 
Ивана Авне, Зукић Сали.ха Реџеп, Жигић Милоша 
Мирјана; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и по-
кажување иа старешински и војнички особини 
кои служат за ,пример на другите 

С О М Е Д А Л З А В О Е Н И З А С Л У Г И 

Бирг Ферде Борислав, Цвијетић Спасоја Недељ-
ко. Чеко Симе Живко, Драшковић Душана Босиљка, 
Ђуретић Андрије Стипе, Глигоровић Анте Фран-
циска, ГЕ оз да новић Илије Веселко, Гутић Мухарема 
Јасмина. Хаџић Махмуда Фуад, Хајдаревић Ибр^ 
Ибро. Ивић Дуре Урош, Ивковић Милана Душанка, 
Ивковић Милоша Младен Ј а м а к о в ^ Ахмета Ме;Цид, 
Јањић Ристе Ристо, Јованчић Николе Манојло, Ј о -
вановић Стевана Петар. Казазић Рудолфа Штефица-
-Бисерка, Колаковић Симе Радојка. Копања Николе 
Вељко. К р е в е т и ћ Војина Милица, Крунић Илије 
Недељко Лазић Стојана Славко, Пекмез Исмета 
Селвер, Рајичић Душана Мирослав, Ранчић Јована 
Војо, Ристовић Николе Д.ушан. Спремо Анте Драго, 
Стојановић Крстимира Миле, Шарчевић Мустафе 
Зехра Шећербеговић Сулејмана Мухарем Тунгуз 
Момира Мирјана, Васковић Спасоја Драго, Вуковић 
Маринка Данило, Завила Јосипа Иван; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2050 Љ у б љ а н а 

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

С О О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т С О С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

Шивић^Черне Франца Терезија. Калуп Франца 
Франц, Парадижник Јожета Магда, Шауперл Фран-
ца Јоже : 

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

С О О Р Д Е Н З А В О Е Н И З А С Л У Г И С О С Р Е Б Р Е Н И 
М Е Ч Е В И 

Хробат Франца Жарко, Јовановић Радисава 
Живојин, Здравковић Бранка Живота; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

С О М Е Д А Л Н А Т Р У Д О Т 

Китени Јожета Јоже. Бобич Антона Алојз, БоШ^-
кин Ж е љ к а Данило, Цветић Симе Ружа, Чех Јосипа 
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Јули,јана, Черњак Андреја Јулка , Чудић-Глумац 
Алексе Љубица. Дежелак Јанеза Марија. Ерјавец 
Павлa Ирма Горицанец Вилијема Гизела. Горшич-
-Лубе Мартина Агата. Грегорчич Јанеза Слободан, 
Гумипар Јосипа Матилда Хамброш-Филоч Јожета 
Ерика Хг рбст 'Карла Роман, Хочевар-Тавчар Анто-
на Ah Trpe.la' Илић Франца Алојзија . Јовановић Ми-
лана Слободан. Керкез Симе Радмила. К и т е к - Ф и д -
лер Л о р е н ц а Марија. Кравос Бернарда Бернард, 
К р п и ч - ^ а м ш а к Јожета Станка. Лаковић Антона 
Ј о ж е Липлх-Зорп Алојза Мартина, Лисац Милојка 
Рената, Мекина Франца Jasne? Месец Мие Стјепан, 
Милосав п-,евић Петпа Славка. Митић Антона Анка, 
Нинковић Ђуре Милица. Паска Јосипа Драгица, 
Перпар-Хвала Антона Перина Петек Бене Алојзија , 
Пољшак Станислава Сланислав. Проковић Радомира 
Нада Проеењак Владимира Розалија , Пуц Е л и а ф и ј а 
Божидар Рекар Јанеза Иван. С е в н т е к Марије Вес-
на, Стоиар Андреја Станислава. Шаврић Алојза 
Марија. Шкрбинец Павла Антун. Тодоровић Спасоја 
Ђорђе. Томе Јанеза Марија , Ж и в к о в и ћ Неђе Мира; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и пока-
ж у в а њ е на старешинските и војничките особини кои 
служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Арсић Крсте Миодраг, Вашек Андрије Викто-
рија. Берцко Ивана Иван, Б и ш е в а ц Н а з и ф а Назифа , 
Ч у т и н Антона Цирил a. Дуцић Јована Мирко. Герман 
Мирана Петар. Гладек Јакоба Ладо, Хрибар Алојза 
Славко. Јерсек Станислава Марјан, Јовановић Бори-
воја Павле, Корадељ Ивана Аница, Костова Тодора 
Слободанка. Носач Јожета Јоже. Радонић Антона 
Павле, Роглевски Луке Цвета, Симончић Антона 
Михаел. Teli Viljema Jože, З а ф о ш н и к Ивана Винко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 7345 С п л и т 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Амброшић Јосипа Весна, Антић Стјепана Не-
дељка, Барага Антона Марија , Ћ и р и ћ Павла Радо-
слав. Чукељ Фабијана Фабијан, Кривић Шпире 
Иво, Кузмановић Ђули ја Славица, Мандић Петра 
Вера. Манџић Јована Никосава, Марић Мате Иво, 
Марјановић Павла Никола, Михојевић Петра Нина, 
О ж и ћ - Б а ш и ћ Мате Јосип. Падован Антуна Марга-
рита. ГОомек Петра Алма, Штрбац Стеве Милка, 
Вошкион Мартина Викторија, Зензеровић Антона 
Фумица. Чогеља Мате Дане; 

— за примерни заслуги и умешност во работата 
врз развивањето на постојан полет заради оствару-
вање на поста вените 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 ЗАСЛУГРХ СО С Р Е Б Р Е Н И 
' МЕЧЕВИ 

Алаjбеговић Мехмеда Паша, Арамбашић Мије 
Мијо, Билић Мирка Антон. Бугуновић Ивана Славен, 
Дулибић Мате Анте, Дубравица Марка Миљенко, 
Ђузо Салка Зекир, Јантекић Николе Гордана, К о -
вачевић Милана Никола, Лацмановић Анте Звонко, 
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Ливић Ивана, Марсело, Лупетина Јосипа Романо, 
Митровић Рада Ђуро, Н и ж и ћ Анте Андријана Паић 
Николе Владо. Петровић Јосипа Антон, Радунић 
Мате Анте. Рогошић Марка Динко. Шкарпа Ципри-
јана Павица, Угарковић Луке Симо; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аранђеловић Драгомира Зоран. Црногорчевић 
Јове Лазар, Чулни Винка Југана . Делић Анте Ман-
да Десница Славомира Елма, Гргурев Мартина Ми-
лева, Ивковић Николе Јосо, Мамужић Јосе Божица, 
Марковић Саве Сида, Михаиловић Вјекослава Зор-
ка. Милојевић Ристе Мићо. Милошевић Саве Тодор, 
Милотић Мартина Ама диа. Милован Мартина Еу-
фемија . Младеновић Mnjie Зорица Одаловић Мила-
на Бранко, Пауро Јосипа Марио, Павличевић Гојка 
Шпиро. Пердец Ивана Инан Перу т к о . Милана 
Иван, Пешо Ивана Љубина Петровић Антона Мил-
ка. Радиновић Ј а н к а Бранко. Рапоња Јосипа .Јосипа, 
Рашковић Јове Никола. Рубић Анте Марија. Сенић 
Крсте Војислав. Стијовић Марка Босиљка Шапоња 
К а р л а Драгица, Шарић Јована Милан. Шимунић 
Мартина Никола. Таубер Леона Матилда Тодоровић 
Мије Ивка, Токановић Марка Мир.јана Томас Мије 
Зденка. Укодић Мије Марин. Ба јагић Bate Ружа, 
Велимир Васе Раде, Видетић Ивана Кажимир, 
Вилотић Јосипа Витомир, Вукмировић Антона Бруна. 
Зохил Луца Даница; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и за по-
к а ж у в а њ е на старешинските и војничките особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГР1 

Античевић Ивана Мате. Антић Васе Милка. 
Богетић Стипе Мира. Боројевић Стојана Милка. 
Бубић Јуре Катица, Цмречак Јосипа Марија Ч а к а -
рун Пере Пашко. Чулина Винка Катарина. Фредо-
товић Ивана Иван. Габрило Луке Пава. Газдић Лов-
ра Бранко . Говић Јосипа Винко, Грацин Мирка 
Вјерица, Грубишић Крсте Анкица. Хинић Миле 
Петар, Иванић Б о ж е Даворка. Јован Рока Влатко, 
Крстуловић / Ћ у ј е Анте Крвавица Јакова Аб^ђа. 
Куртин Шиме Јосо Л е ж а ј а Мате Јерко Лончар 
Миливоја Борка. Ловрић Р а ш к а Никола, Лозић 
Франа Винка. Маркош Б о ж е Петар. Мицић Петра 
Петар, Миха јловић К а р л а Катица , Миљуш Луке 
Тат ј ана ; 

Пешкоски Митра Душан, Низић Доменика Вања, 
Папак Фране Марко, П а в и ш и ћ Динка Смиљка. Пе-
зељ Анте Дуња, Подруг Здравка Јосипа, Прибојан 
Стевана Јелена, Прица Раде Мирко. Радић Анте Па-
вица, Радман Стјепана Ж е љ к о , Радовић Бошка 
Мирјана, Репац Ивана Ана. Станић Петра Павао, 
Шаран Анте Марија Терзе Душана Душанка. Тољ 
Ивана Лука. Томић Недељка Ђоко, Узелац Јосипа 
Марија . Весић П а ј е Петар, Видовић Б л а ж а Томо, 
Вученовић Николе Марко; 

О д В о е н а т а п о ш т а 8115 З е м у н 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО З Л А Т Е Н ВЕНЕЦ 

Б о ж о в и ќ Јована Душан, Ж и в к о в и ќ Лазара Пе-
тар; 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ-

Адамовић Петра Миле, Анђелковић Ставре Јо-
ван, Богарић Јосипа Никола, Бига Радомира Бошко, 
Билић Мухарема Халил Блашковић Ивана Јосип, 
Дамњановић Милана Душан, Десница Јове Ђорђе, 
Делић Младена Даринка, Деспотовић Димитрија 
ЈБубодраг, Дијаматовић Ра,јка Рајка, Доленец Игњаца 
Павле, Дукић Сава Вукашин, Филиповић Ивана 
Јозо, Гајић Илије Владислав, Глушица Бранка Или-
ја. ГоруноЕић Живојина Радмила, Ђукелић Стани-
слава Илија, Јеремић Илије Срећко, Јовановић Ми-
хајла Милка, Кајкут Милоша Радослав, Кљајић 
Богдана Славко, Контић Мила Радован, Крџић Да-
ниле Миодраг, Марковић Милана Андрија; 

Марковић Александра Владислав, Мићукић Ми-
ленка Бошко. Михић Томе Војислав, Миладиновић 
Тихомира Мирко, Миличевић Митра Жарко, Млинар 
Пере Бошко, Минчић Драгутина Милан, Његован 
Мила Ђорђе, Попарић Марка Тодор, Попивода Јо-
вана Милица, Спахић Ибрахима Ђелалудин, Станчић 
Станка Јурај, Станковић Радивој а Миодраг, Стева-
новић Милана Илија, Стојановски Трајка Тодор, 
Стрмотић Јована Емилија, Шутић Милана Бранка, 
Валента Ибрахима Салих, Величковски Кире Душан, 
Видојевић Добросава Драгољуб, Витковић Симе Че-
домир, Вуковић Јове Ратко, Жупанић Алојза Ста-
Ш1слав, Зјајић Стојана Љубомир;, 

— 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-
ната на независноста на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Филиповић Михајла Бранко; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аџић Милета Мирко, Анђелић Недељка Радоје, 
Антоловић Јосипа Владо Бановић Танасије Момир, 

^Бешевић Димитрија Милинко, Бољановић Ђорђа 
Предраг, Божиновски Ђорђија Благоје, Чанак Дра-
г у т и н Вељко, Ћебић Гојка Радован, Дељанин Ра-
д о в а н Грујица, Добројевић Жарка Миленко, Дра-
гановић Матије Драгиша, Драгија Драгутина Ката-
рина, Ђелић Косте Јовица, Ђуканов Милана Урош, 
Филиповић Јове Јелка, Герм Драгутина Драгутин, 
Говец Ивана Надежда, Гранжан Христивоја Милан, 
Јанковић Спасоја Живко, Клаћ Иве Јока, Кочет 
Андрије Фрањо, Костур Лазара Милан, Ковачевић 
Стевана Ђура, Крејовић Милована Лука, Криво-
шија Мује Халид, Крнета Николе Божо, ЈГакичевић 
Миливоја Милорад, Лончар Антуна Владо, Љубо-
јевић Боже Раде; 

Марковић Матије Драгутин, Мартиновић Алек-
сандра Радослав, Милетић Миленка Бранко, Милић 
Борислава Момчило, Мирковић Чедомира Томислав, 
Наранчић Миливоја Јован. Нешић Драгослава Сло-
бодан, Николић Николе Милан, Новаковић Јована 
Ђорђе, Поповић Светозара Митар, Потић Вошка 
Јован, Радовановић Селимира Мирјана, Рајић Голу-
ба Милан, Рамљак Марка Анте, Ристић Бранка 
Александар, Ристић Милана Предраг. СигетиН Ве-
лимира Бранислав, Славнић Петра Никола, Соко-

лочић Владимира Бранислав, Станић Симеона До-
бривоје, Стефановић Душана Лука, Стефановиќ 
Николе Срећко, Стевановић Владислава Драгиша, 
Стевић Милета Стеван, Стошић Јована Боривоје, 
Табучић Аље Ибрахим, Терзовић Ђуре Шпиро, 
Трајковиќ Димитрија Стојадин; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ажимовић Ђоке Рајка, Бајић Мила Буро. Бје-
лица Ристе Ранко, Бјеловић Николе Бранислав, 
Боцур Иштвана Р1штван, Божић Васе Војин, Чорић 
Ивана Милан, Ћертић Миомира Милица, Ћоплћ Ђу-
ре Драган, Ференчак Антона Антон, Филиповић 
Хамдије Авдо, Гајић Стевана Милан, Гашпар Стје-
пана Ивица. Гојковић Стевана Ненад, Јакшић Стан-
ка Илинка, Јанц Франца Марија, Јованић Милана 
Драган, Јусић Ибрахима Изет, Копривица Јове 
Бранко, Корда Мила Којо, Крпић Војимира Брати-
слава, Марков Ивана Стеван, Марковић Миливоја 
Вукашин, Анђушић Вујадина Милорад, Милосав- , 
љевић Јеврема Никола, Милорадовић Симе Даница, 
Миловановић Раденка Милан, Митић Трифуна Вера, 
Митрић Саве Војно, Мрковић Ђуре Младен; 

Николовски Томе Киро, Папић Рајка Ђорђе, 
Ристовска Деспота Велика, Родић Крстана Илија, 
Скакавап Воје Богдан, Срећковић Душана Бука, 
Станишић Косте Ђорђе, Станковић Љубомора Него-
сава, Стојновић Васкрсита Босиљка, Стршић Ста-
нимира Јован, ПГендековић Добривоја Мирко, Шу-
јица Илије Маша, Таталовић Николе Лазар, Томић 
Прошпера Марко, Васић Млађена Живко, Вила 
Мила Стево, Владин Бује Савра, ВрбанчиН Јожефа 
Борис, Вука с Николе Анђа, Зонић Трифка Анкица, 
Зорановић Милоша Мирјана; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување на поставените задачи, како и по-
кажување на старешинските и војничките особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Антончић Иванке Иван, Андрић Сретена Илија, 
Еајовић Витомира Милан, Благојевиќ Мирка Раде, 
Боровина Надија Зилкида, Церовак Радослава Ми-
рослава, Черимагић Омера Азим, Чолић Јована Саво, 
Чреп Ивана Стјепан, Добрић Жарка Мирољуб, 
Драгаш Јанка Милица, Дреновак Светозара Чедо-
мир, Дупановић Мухамеда Ахмет, Ђаковић Милана 
Раде, Endstrasser Wilhelma Ivan, Илић Младена 
Драгољуб, Јанковић Боривоја Предраг, Јовановић 
Милутина Божидар. Јуренић Јосипа Фрањо, Кос-
тић Благоја Божидар, Кошевић Рифата Шефика. 
Ледер Јосипа Kata, Леш Јурај a Иван, Мачузић 
Милорада Радојко, Матковић Саве Надежда Месић 
Милана Никола. Милашиновић Младена Милан, 
Вукићевић Радисава Миљан, Наранчић Душана Бу-
да. Ољача Каје Ратка, Овчарић Славка Леополд, 
Пајић Васи лија Бесерка, Павичић Мате Ип ица, 
Павличић Петра Томислав, Пешић Стјепана Го-
рица; 

Пиуковић Андрије Ирена, Поигра ц Ст-епана 
Владимир. Радочај Ни.коле Иван, Ракић Крсте О/ira, 
Ракић Милета Војислав, Ракита Јована Ђуро Ран-
ђеловић Костадина Светислав. Ранковић Д vajana 
Живорад, Рапаић Петра Милан, Растовић Пазара 
Живко, Ресановић Мирка Неда Руменић Душана 
Стеван, Станишић Милана Милина Ста^-^рић 
Александра Невенка. Шаран Ђуре Милан III-'мек 
Ивана Ивка. Шоја Kole Крсто. Талић M',tip Р^ра, 
Танчић Момира -Велимир. Тома"'ро!5ц О ћапа 
Мирко Тротињак Оттргни i Златко Трговец И'зача 
Иван, Тролић-Ребац Марка Марија, Витомировпћ 
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Живка Бора Вјештица Милана Винка, Влачић Ми-
лана Зука, Вујић Мартина Живко, Вукић Шиме 
Марин, Жу пет ић Јурага Стјепан, Жупетић Марка 
Стјепан; 

О д В о е н а т а п о ш т а 2939 Т и т о г р а д 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Јанковић Јована Душан, Лазаревић Миће Јово, 
Пилетић Новице Предраг, Трипковић Јакова Ми-
лорад; 

— за залагање во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и другите држави, како и за особени за-
слуги во работата на развивањето на свеста на гра-
ѓаните во борбата за независноста на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Драгиќ Јована Владимир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Беговић Блаже Ратко, Вученовић Вука Стане, 
Булајић Боже Васиљка, Ђерковић Митра Радиша, 
Кажић Мила Лован. Кнежевић Николе Бранко, Кри-
вокапић Васа Роса, Љумовић Милоша Велимир Ми-
хаљевић Марка Марија, Милошевић Наста Драгица, 
Паљевић Зарија Даница, Парапид-Ивавовић Мило-
вана Даница, Пелва Павла Денеш, Поповић Марка 
Надежда, Радановић Андрије Љубица, Сићеница 
Мате Марија, Шљиванчаиин Божа Радомир, Шљи-
вић Радула Илинка, Живковић Петра Славко. Ж и -
жић Милуна Зорка; 

— за примерна работа врз развивањето на полет 
за остварување ка поставените задачи, како и по-
кажување на старешииските и војничките особини 
кои служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Булајић Миј ајла Миљко; 
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да се употребуваат мерните единици што 
не припаѓаат на Меѓународниот систем на 
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637. Упатство за начинот на примена на од-
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киот сообраќај — — — — — — — 1236 
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вкупниот развој на земјата утврдена во 
Општествениот план на Југославија за 
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ќање давачки за израмнување на даноч-
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