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Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата и делокругот на сојуз-
ните органи на управата и на сојузните организа-
ции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година. 

ПР бр. 478 
28 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Киро Глигоров* е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и делокругот на 

сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 
67/72 и 21/74) во член 12а во алинеја 11 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и потоа се 
додава нова алинеја 12, која гласи: 

„Сојузен комитет за законодавство.". 

Член 2 
По член 12ј се додава нов член 12к, кој гласи: 
»»Сојузниот комитет за законодавство врши ра-

боти што се однесуваат на: обезбедување стручна 
соработка во постапката за подготвување на сојузни 
закони и други прописи и на општи акти што Со-
јузниот извршен совет му ги предлага на Собранието 
на СФРЈ, како и во постапката за подготвување на 
прописи и други општи акти што ги донесува Соб-
ранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, сојуз-
ните органи на управата, сојузните организации и 
други органи на федерацијата; обезбедување мето-
долошка единство и согласност на тие прописи и на 
Други општи акти со Уставот на СФРЈ и со сојуз-
ните закони, и давање за тоа мислења и предлози 

до Собранието на СФРЈ по неговото барање, до Со-
јузниот извршен совет, до сојузните органи на упра-
вата и до сојузните организации; обезбедување со-
работка со соодветните републички и покраински 
органи во подготвување на сојузни закони; следење 
на состојбата на сојузното законодавство; иницира-
ње, предлагање и подготвување на прашања од 
значење за развојот на правниот систем заради раз-
гледување со соодветните републички и покраински 
органи; предлагање и подготвување, во согласност 
со соодветните републички и покраински органи, на 
мерки за унапредување на нормативната дејност на 
основните и други организации на здружен труд и 
на нивните заедници; давање, по сопствена иници-
јатива или по барање од Собранието на СФРЈ, Прет-
седателството на СФРЈ, Претседателот на Републи-
ката и од Сојузниот извршен совет, мислења и пред-
лози по прашањата од значење за изградбата на 
сојузното законодавство и на единствените основи 
на правниот систем; подготвување, по барање од 
Собранието на СФРЈ и од Сојузниот извршен совет, 
на сојузни закони, други прописи и општи акти; вр-
шење на други стручни работи во врска со подгот-
вувањето на сојузни прописи; објавување во „Служ-
бен лист на СФРЈ" на прописи на Сојузниот извр-
шен совет, сојузните органи на управата, сојуз-
ните организации и на други органи на федерација-
та; проучување на одделни правни прашања за пот-
ребите на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извр-
шен совет." 

Член 3 
Во член 30 во алинеја 2 на кракот точката и за-

пирката се заменуваат со точка, а алинеја 3 се 
брише. 

Член 4 
. Член 33 се брише. 

Член 5 
Во член 34 став 1 алинеја 4 се брише. 

Член 6 
Во член 46 став 3 по зборот: „дирекција" запир-

ката и зборовите: „во согласност со Сојузниот извр-
шен совет" се бришат. 

Член 7 
Сојузниот извршен совет може, по исклучок, да 

пропише одделни работни места во сојузен орган на 
управата, односно во сојузна организација да се по-
по лнуваат и без јавен конкурс, ако тоа го бара при-
родата на вршењето на работите или одговорноста 
за извршување на работите или други посебни ус-
лови на работата. 

Член 8 
Функционерот што раководи со сојузен орган на 

управата, односно со сојузна организација, може да 
одлучи непополнето работно место во сојузен орган 
на управата, односно во сојузна организација, пред-
видено со решението за систематизацијата на работ-
ните места, да се пополни и со распоредување на ра-
ботник од тој орган односно организација, кој ги 
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исполнува условите за работа предвидени за однос-
ното работно место, 

Непоподието работно место во сојузен орган ка 
управата или во сојузна организација може да се по-
полни без јавен конкурс и со прием на работник од 
друг сојузен орган ка управата, односно сојузна ор-
ганизација, ако за тоа се спогодат функционерите 
што раководат со тие сојузни органи на управа««, 
односно сојузни организации и ако со тоа се согласи 
работникот. 

Лицето кое во сојузен орган на управата, однос-
но во сојузна организација е примено во својство «а 
приправник, по успешно завршениот приправнички 
стаж се распооедува без јавен конкурс во тој соју-
зен орган на управата, односно сојузна организа-
ција, ако постои слободно работно место предвидено 
со решението за систематизацијата на работните 
места. 

Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член функцио-
нерот што раководи со сојузен орган на управата, 
односно со сојузна организација, одлучува по при-
б а венето мислење од работната заедница. 

Член 9 
По исклучок во дипломатските и конзуларните 

претставништва на СФРЈ во странство својството ра-
ботник на определено време може да се стекне ако 
се укаже потреба за определени задачи и работи да 
се ангажира работник со соодветна стручност, вон 
од постојаниот состав на Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи. 

За приемот на работник на определено време 
одлучува сојузниот секретар за надворешни работи 
или друг функционер во Сојузниот секретаријат за 
надворешни работи што ќе го овласти тој. 

На работникот што го стекнал својството работ-
ник на определено време му престанува тоа својство 
со денот на истекот на определениот рок, што се 
утврдува со решение за стекнување својство на ра-
ботник на определено време. 

Член 10 
Сојузниот комитет за законодавство ќе почне да 

работи најдоцна во рок од 60 дена од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
законодавни и правни работи се укинува и преста-
нува да работи со денот на почетокот на работата 
на Сојузниот комитет за законодавство. 

Денот на престанувањето на работата на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за законо-
давни и правни работи и денот на почетокот на ра-
ботата на Сојузниот комитет за законодавство ќе ги 
утврди Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот комитет за законодавство со денот на 
1к>четокот на работата ќе ги преземе средствата за 
редовна дејност и за посебни намени; опремата и 
друг имот, архивата и друга документација на уки-
натиот Секретаријат на Сојузниот извршен совет за 
законодавни и правни работи. 

Сојузниот комитет за законодавство ќе ги пре-
земе сите работници што на денот на влегувањето 
во сила на овој закон работеле во Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за законодавни и прав-
ни работи. 

Со денот на престанувањето на работата на Сек-
ретаријатот на Сојузниот извршен совет за законо-
давни и правни работи се разрешуваат од должност 
функционерите во тој секретаррхјат. 

Член 11 
Сојузниот комитет за законодавство ќе поднесе 

До Сојузниот извршен совет предлог-акт за внатреш-
ната организација и работата и решение за систе-
матизацијата на работните места, во рок од 90 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 12 
Додека не ќе се донесе законот со кој ќе се ре-

гулираат правата, обврските и одговорностите на ра-
ботниците во работните заедници на сојузните ор-
гани на управата и сојузните организации, сообраз-
но ќе се применуваат соодветните одредби на Зако-
нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ*, бр. 22/73), 
ако со овој или со друг сојузен закон за одделни 
сојузни органи на управата, односно сојузни орга-
низации не е определено поинаку. 

\ 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за делокругот и ра-
ботата на Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за законодавни и правни работи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/72). 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'*. 

341. 

Врз основа на член 337 точка I од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам ^ 

У К А З 1 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМО-

ТИ И ЛИЦА 

Се прогласува Законот за основите на системот 
за осигурување на имоти и лица, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 28 мај 1976 година. 

ПР бр. 476 
28 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. p. , 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА ИМОТИ И ЛИЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ : 

Член 1 1 , Т-
За да се остваруваат со Уставот на СФРЈ утвр-

дените права, интереси и одговорности на организа-
циите на здружен труд, на самоуправните интересни 
заедници, на општествено-политичките заедници и 
на другите општествени правни лица во поглед на 
осигурувањето на општествените средства и работни-
ците и на другите работни луѓе, како и правата и 
интересите на граѓаните и на граѓанските правни ли-: 
ца во поглед на осигурувањето на средствата" во нив-
на сопственост и осигурувањето на лицата, со овој' 
закон се уредуваат основите на системот за осигуру-
вање на имоти и лица. -1 
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Член 2 
Основите на системот за осигурување на имоти 

и лица, што се уредуваат со овој закон, ги опфа-
ќаат општите услови за основање на заедници на 
осигурување и формирање посебни заедници на ри-
зици и основите на здружувањето на средства во 
нив и во заедниците на реосигурување, на самоуп-
равното уредување на меѓусебните односи во заед-
ниците на осигурување, во посебните заедници на 
ризици и во заедниците на реосигурување и упра-
вување со работењето на тие заедници, како и ос-
новите на системот за задолжително осигурување 
во областа на сообраќајот. 

Член 3 
Осигурувањето на имоти и лица се остварува 

со здружување на средства, врз начелата на заемност 
и солидарност, во заедници на осигурување. 

Во заедниците на осигурување, заради осигуру-
вање од истовидни односно од сродни видови ри-
зици, односно штети, се формираат посебни заед-
ници на ризици. 

Заради остварување на заедничките интереси 
на осигурениците во поглед на реосигурување се 
основаат заедници на реосигурување. 

Член 4 
Со работењето на заедниците на осигурување, на 

посебните заедници на ризици и на заедниците на 
реосигурување управуваат, врз начелата на деле-
гатскиот систем, организациите на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници, општествено-
-политичките заедници и други општествени прав-
ни лица што здружиле средства во тие заедници. 

Во управувањето со заедниците од став 1 на 
овој член учествуваат, во согласност со статутот на 
тие заедници и со закон, граѓаните и граѓанските 
правни лица — осигуреници. 

Член 5 
Осигурувањето на имоти и лица се заснова врз 

начелото на доброволност. 
По исклучок, ако тоа е определено со закон, оси-

гурувањето на имоти и лица е задолжително. 

II. ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ 

Член 6 
Организациите на здружен труд, самоуправните 

интересни заедници, општествено-политичките за-
едници и други општествени правни лица можат со 
самоуправна спогодба да основат заедница на оси-
гурување на имоти и лица (во натамошниот текст: 
заедница на осигурување) и во неа, заедно со дру-
ги лица, врз начелата на заемност и солидарност, 
да здружуваат средства заради осигурување на 
имоти и лада и заради отстранување или намалу-
вање на неповолното дејство на причините што 
можат да предизвикаат штети. 

Член 7 
Заедница на осигурување може да се основе за-

ради осигурување на имоти (општествени средства, 
средства во сопственост на граѓани и на граѓански 
правни лица) и лица од истовидни или сродни видови 
ризици, односно штети, или од повеќе различни ви-
дови ризици, односно штети. 

Во заедницата на осигурување во моја средства-
та се здружуваат заради осигурување од повеќе 
различни видови ризици, односно штети, осигуре-
ниците што здружуваат средства заради осигуру-
вање од истовидни или сродни видови ризици, од-
носно штети, се формираат посебни заедници на ри-
зици (во натамошниот текст: заедници на ризици) И 

здружуваат средства во посебни фондови на осигу-
рување за тие штети. 

Во заедницата на ризици осигурениците одлучу 
ваат за работите и средствата на осигурувањето, во 
согласност со самоуправната спогодба за основање 
на заедница на осигурување, со нејзиниот статут 
и со закон. 

Заедницата на осигурување може да има делов-
ни единици 

Член 8 
Со самоуправната спогодба за основање на заед-

ница на осигурување се утврдуваат истовидните или 
сродните видови ризици, односно штети за кои се 
формираат заедници на ризици и посебни фондови 
на осигурување за тие штети. 

За осигурување на лица од последици на несре-
ќен случај и за осигурување на живот се формира 
зедница на ризици, во која средствата за осигурува-
ње на живот мораат да се водат посебно. 

Средствата за осигурување на живот што имаат 
карактер на штедење уживаат заштита како штедни 
влогови во динари, согласно со законот. 

Член 9 
Заедниците на осигурување и заедниците на 

ризици и другите форми на здружување и органи-
зирање, определени со самоуправната спогодба за 
основање на заедница на осигурување, се правни 
лица со правата, обврските и одговорностите што 
Ги имаат врз основа на уставот, законот и самоуп-
равната спогодба за основање на заедница на осигу-
рување. 

Член 10 
Меѓусебните односи на општествените правни 

лица — осигуреници што здружуваат средства во 
заедница на осигурување, управувањето со заедни-
цата на осигурување и нејзиното работење се уре-
дуваат со самоуправната спогодба за основање на 
заедница на осигурување, со нејзиниот статут или 
со друг самоуправен општ акт и со закон. 

Самоуправната спогодба за основање на заедни-
ца на осигурување ли содржи особено одредбите: за 
предметот и начинот на работењето на заедницата 
на осигурување и на заедниците на ризици во неј-
зиниот состав; за начинот на обезбедување средства 
за основање на заедница на осигурување; за рабо-
тите што ќе се вршат заеднички и за средствата 
што ќе се здружуваат во рамките на заедницата на 
осигурување; за начинот на склучување на самоуп-
равната спогодба за основите на планот и за доне-
сувањето на планот на заедницата на осигурување; 
за реосигурувањето; за меѓусебните односи на заед-
ницата на осигурување и заедниците на ризици и за 
начинот на решавањето на споровите од тие односи; 
за правата и обврските на заедницата на осигурува-
ње и заедниците на ризици спрема трети лица и за 
формите на одговорноста на заедниците на ризици за 
тие обврски; за органите на управување со заедни-
цата на осигурување, за времето за кое се избираат, 
за нивните права, должности и одговорности, за на-
чинот на нивниот избор и отповик: и за начинот на 
нивното одлучување; за правата, должностите и од-
говорностите на работоводниот орган на заедницата 
на осигурување и за начинот На неговото именува-
ње и разрешување; за народната одбрана и опште-
ствената самозаштита; за начинот на донесување на 
статутот, како и други одредби од значење за рабо-
тењето на заедницата на осигурување и на заедни-
ците на ризици. 

Член 11 
Заедница на осигурување се основа со склучува-

ње на самоуправна спогодба за основање на заед-
ница на осигурување, а се смета за основана кога 
ќе се конституира 
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Член 12 
Заедница на осигурување може да се основе ако 

за нејзиното основање и работење се обезбедени 
средства за резерви на сигурноста. 

Во заедницата на осигурување што се основа 
заради осигурување од повеќе различни видови ри-
зици, односно штети, износот на средствата за ре-
зерви на сигурноста се утврдува за секоја заедница 
на ризици. 

Износот на средствата и критериумите за ре-
зервите на сигурноста се утврдуваат со самоуправ-
на спогодба за основање на заедница на осигуру-
вање, водејќи сметка за видовите на ризиците од 
кои ќе се осигуруваат имотите и лицата. 

Член 13 
Средства за основање и работење на заедницата 

на осигурување и на заедниците на ризици обезбе-
дуваат организациите на здружен труд и други оп-
штествени правни лица што ја основаат заедницата 
на осигурување. 

Средствата од став 1 на овој член заедницата 
на осигурување ќе им ги врати на основачите 
согласно со самоуправната спогодба за основање 
на заедница на осигурување, а најдоцна кога од 
средствата остварени во нејзиното работење, однос-
но во работењето на заедниците на ризици ќе се 
формираат резерви на сигурноста, во височината на 
износот утврден во смисла на член 12 од овој закон. 

Член 14 
Заедницата на осигурување се конституира со 

донесувањето на статутот и со изборот на органот на 
управување со заедницата на осигурување. 

Член 15 
Прописите што се однесуваат на основањето, 

конституирањето, извршните органи, работоводни^ 
органи, самоуправната работничка контрола, ста-
тусните промени, санацијата и престанувањето на 
организациите на здружен труд и нивното ра-
ботење, согласно се применуваат и врз заедниците 
на осигурување, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Прописите што се однесуваат на работната за-
едница за вршење на работите од заеднички инте-
рес за повеќе организации во состав на организа-
ција на здружен труд, согласно се применуваат и 
врз работната заедница во заедницата на осигуру-
вање, ако со овој закон не е определено поинаку. 

III. ЗАСНОВАЊЕ НА ОДНОСИ НА ОСИГУРУВА-
ЊЕТО 

Член 16 
Осигурувањето на имоти и лица е доброволно. 
Задолжително е осигурување на патниците во 

'јавниот превоз, на корисниците, односно на сопстве-
ниците на моторни возила, на корисниците, односно 
на сопствениците на воздухоплови, како и во други 
случаи предвидени со закон. 

Член 17 
Правата и обврските помеѓу осигурениците и 

заедницата на осигурување, односно заедницата на 
ризици се утврдуваат со договор за осигурување. 

Условите на осигурувањето се составен дел на 
договорот за осигурување. 

Член 18 
Имотите и лицата во СФРЈ се осигуруваат ка ј 

домашните заедници на осигурување. 
Сојузниот извршен совет пропишува кои имоти 

to лица во СФРЈ и во кои случаи можат да се оси-
гурат ка ј странски осигурителни организации. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЕДНИЦАТА НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ И СО ЗАЕДНИЦАТА НА РИЗИЦИ, ИЗ-
ВРШНИ ОРГАНИ, РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ И 

САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА 

Член 19 
Со заедницата на осигурување односно со за-

едницата на ризици управуваат, остварувајќи ги 
начелата на делегатскиот систем, основните орга-
низации на здружен труд и други општествени 
правни лица, што здружуваат средства во тие за-
едници — осигуреници. 

Во управувањето со заедницата на осигурување, 
односно со заедницата на ризици учествуваат и 
граѓаните и граѓанските правни лица — осигуреници 
и во нив остваруваат други права, во согласност со 
статутот на заедницата на осигурување и со закон. 

Со статутот на заедницата на осигурување се 
определува начинот на изборот на делегати на гра-
ѓаните и граѓанските правни лица — осигуреници, 
водејќи сметка бројот на делегатите на осигурени-
ците на општествените правни лица во заедницата 
на ризици да претставува мнозинство од вкупниот 
број на делегатите. 

Член 20 
Орган на управувањето со заедницата на осигу-

рување односно со заедницата на ризици е собра-
нието. 

Составот на собранието, начинот на изборот на 
делегати и структурата на собранието, како и него-
виот делокруг, се утврдуваат со самоуправна спо-
годба за основање на заедница на осигурување и со 
статут, во согласност со законот. 

Определени извршни функции во заедницата на 
осигурување, односно во заедницата на ризици мо-
жат со статутот на заедницата да им се доверат на 
извршните органи на собранието на заедницата. 

Извршниот орган се избира од собранието на 
заедницата. Составот, делокругот, правата, обврски-
те и одговорностите на извршниот орган се уреду-
ваат со статутот на заедницата. 

Член 21 
Во заедницата на осигурување и во заедницата 

на ризици постои индивидуален работоводен орган 
или колегијален работоводен орган. 

Индивидуалниот работоводен орган го именува 
и разрешува од должност собранието на заедницата. 

Индивидуалниот работоводен орган ја претста-
вува и застапува заедницата. 

Индивидуалниот работоводен орган е одговорен 
за законитоста на работата на заедницата. 

Ако индивидуалниот работоводен орган смета 
дека актот на органот на заедницата е во спротив-
ност со законот, со самоуправната спогодба за осно-
вање на заедница на осигурување, со статутот и со 
друг самоуправен општ акт, ќе го предупреди за тоа 
органот што го донел таквиот акт. 

Ако и по предупредувањето органот на заедни-
цата што го донел таквиот акт остане при својот 
акт, индивидуалниот работоводен орган ќе го запре 
од извршување тој акт и, во рок од три дена од де-
нот на запирањето, ќе го извести за тоа надлежниот 
орган на оппггествено-политичката заедница. 

Поблиски одредби за правата, обврските, одго-
ворностите и овластувањата на индивидуалниот, 
односно колегијалниот работоводен орган, како и за 
односот на индивидуалниот работоводен орган спре-
ма органите на заедницата и спрема работната заед-
ница, се уредуваат со статутот на заедницата. 

Член 22 
Заради остварување и заштита на своите само-* 

управни права организациите на здружен труд, са-
моуправните интересни заедници, ошптествено-по-
литичките заедници и други општествени правни: 
лица што, врз начелата на заемност и солидарност, 
Здружуваат средства во заедницата на осигурување, 
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имаат право и должност да остваруваат самоуправна 
работничка контрола непосредно, преку органот на 
управувањето и преку посебен орган на самоуправ-
ната работничка контрола. 

Составот на органот на самоуправната работни-
чка контрола, начин на изборот, правата, должно-
стите и одговорностите на членовите на органот на 
самоуправната работничка контрола се уредуваат со 
самоуправната спогодба за основање на заедница на 
осигурување, со статутот и со друг самоуправен 
општ акт и со закон. 

V. РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 23 
Заедницата на осигурување, односно заедницата 

на ризици е должна своето работење да го органи-
зира врз начелата на заемност и солидарност, согла-
сно со економските начела на осигурувањето, така 
што трајно да обезбедува извршување на обврски-
те по основа на осигурувањето. 

Член 24 
Средствата на една заедница на ризици не мо-

жат без согласност на таа заедница да се употребат 
за извршување на обврските на други заедници на 
ризици. 

Осигурениците на една заедница на ризици и 
осигурениците на други заедници на ризици во рам-
ките на иста заедница на осигурување спогодбено 
утврдуваат под кои услови средствата на фондови-
те наменети за намирување на обврските од осигу-
рувањето од еден вид штета можат да се употребу-
ваат за извршување на обврските од осигурувањето 
од други видови штети. 

Средствата за осигурување на живот не можат 
да се употребат за извршување на обврските на 
други заедници на ризици, односно од други осигу-
рувања. 

Член 25 
Собранието на заедницата на осигурување, од-

носно собранието на заедницата на ризици со 
статутот и со друг самоуправен општ акт, во 
согласност со самоуправната спогодба за осно-
вање на заедница на осигурување, ги утврду-
ва мерките за отстранување или намалување на 
неповолното дејство на причините што можат да 
предизвикаат штети и средствата за нивно финан-
сирање и донесува програма и план за спроведува-
њето на тие мерки. 

Заради отстранување или намалување на непо-
волното дејство на причините што можат да преди-
звикаат штети, заедницата на осигурување, односно 
заедницата на ризици е должна да ги следи и ана-
лизира причините за штетите и, зависно од предме-
тот што се осигурува, при утврдувањето на услови-
те за осигурување да предвиди мерки со кои се от-
странуваат причините за штетите и се намалуваат 
штетите, како и мерки со кои осигурениците мате-
ријално ќе се заинтересираат за преземање на тие 
мерки. 

Собранието на заедницата на осигурување, од-
носно собранието на заедницата на ризици со само-
управен општ акт ги утврдува видовите на осигуру-
вање и условите под кои се врши бонификација во 
вид на намалување на премиите за наредниот период 
на оние осигуреници што во определен период на 
осигурување (во текот на една или повеќе години) 
немале штета. 

Собранието на заедницата на осигурување, од-
носно собранието на заедницата на ризици може со 
самоуправен општ акт да ги утврди видовите на оси-
гурување и условите под кои на осигурениците пир 
во определен период на осигурување (во текот НА 
една или повеќе години) имале повеќе штети, им ов 
зголемуваат премиите во наредниот период во вид на 
доплата. 

Член 26 
Заедницата на осигурување, односно заедницата 

на ризици ги покрива обврските по основа на осигу-
рување со средствата здружени во заедницата, со 
(^осигурување (со преземање на ризикот заедно со 
други заедници на осигурување, односно со заедни-
ци на ризици) или со реосигурување. 

Дел од обврските по основа на осигурување, што 
заедницата на осигурување, односно заедницата на 
ризици не може да го покрие со ^осигурување и со 
реосигурување во СФРЈ, може да се покрие со рео-
сигурување во странство, на начин што ќе се 
утврди со самоуправна спогодба на сите заедници на 
осигурување и заедници на реосигурување. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој 
член се утврдуваат: видовите на осигурување, однос-
но ризиците што ќе се реосигуруваат во странство, 
начин на утврдување на делот од обврските кој не 
може да се покрие во СФРЈ, начин на настапување 
во странство по работите на реосигурување и други 
прашања од заеднички и од поширок општествен 
интерес. 

Ако не се постигне самоуправна спогодба од 
став 2 на овој член или ако тоа го бара спрозедува-
вањето на определена политика, сојузниот извршена 
совет го пропишува начинот и условите под кои се 
вршат работите на реосигурување во странство. 

VI. СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 27 
Средствата за осигурување во заедница на оси-

гурување, односно во заедница на ризици се форми-
раат од средствата на осигурениците (премии за 
осигурување) и од други приходи. 

Тарифа на премиите за осигурување ја донесува 
органот определен со самоуправната спогодба за ос-
новање на заедница на осигурување. Со оваа спо-
годба се утврдуваат и начинот и постапката за до-
несување тарифа на премиите за осигурување. 

Премијата за осигурување содржи техничка пре-
мија, средства за фондовите за превентива, средства 
што, врз основа на самоуправната спогодба склуче-
на помеѓу заедницата на осигурување и нејзината 
работна заедница, работната заедница ги внесува во 
својот вкупен приход и средства за набавка на сред-
ства на трудот со кои управува заедницата на оси-
гурување. 

Член 28 
Во заедница на осигурување, односно во заед-

ница на ризици постојат резерви на сигу риос га, ма-
тематички резерви за осигурување на живот и фон-
дови за превентива. 

Резервите на сигурноста и математичката резер-
ва за осигурување на живот се формираат од тех-
ничката премија за осигурување, во смисла на чл. 
30 и 31 од овој закон, и служат за намирување на 
обврските спрема осигурениците. 

Фондот за превентива се формира од премиите 
за осигурување, на начин и во височина што ќе 
ги утврди собранието нр заедницата на ризици. 

Средствата на фондот за превентива служат за 
цреземање мерки заради отстранување и намалува-
ње на неповолното дејство на причините што можат 
да предизвикаат штети. Начинот на користење на тие 
средства се уредува со самоуправен општ акт на 
заедницата на осигурување, од нс чо на заедницата 
на ризици. 

Член 29 
Од средствата на техничката премија се нами-

руваат штетите и договорените износи по основа на 
осигурување и премиите за ^осигурување и реоси-
гурување. 
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Од средствата на техничката премија кон крајот 
на секоја деловна година се издвојува дел од таа 
премија кој се однесува на времетраењето на оси-
гурувањето во наредната година (преносни премии), 
како и дсл за исплата на настанатите а ненамирени 
обврски по основа на осигурување во тековната го-
дина (резервирани штети). 

Од средствата на техничката премија за осигу-
рување на живот се издвојува дел за математичката 
резерва на тие осигурувања. 

Математичката резерва за осигурување на жи-
вот се утврдува на начин определен со статутот. 

Член 30 
Непотрошените средства на техничката премија 

за осигурување, заедницата на осигурување, однос-
но заедницата на ризици ги внесува во резервата на 
сигурноста додека таа резерва не ќе достигне опре-
делен износ. 

Собранието на заедницата на осигурување, од-
носно собранието на заедницата на ризици може да 
одлучи дел од непотрошените средства за технич-
ката премија да се внесе во фондот за превентива. 

Износот на резервата на сигурноста од став 1 на 
овој член го определува собранието на заедницата 
на осигурување, односно собранието на заедницата 
на ризици, водејќи сметка за видовите ризици од 
кои се осигуруваат имотите и лицата. 

Ако средствата на резервата на сигурноста го до-
стигнат износот утврден според став 3 на овој член, 
собранието на заедницата на осигурување, односно 
собранието на заедницата на ризици може да одлучи 
дали непотрошените средства ќе ги внесе во фондот 
за превентива или во резервите на сигурноста и мо-
же да преземе мерки за намалување на премијата за 
осигурување или за проширување на осигурувањето 
на други ризици. 

Во осигурувањето на животот, пред утврдува-
њето на делот на ^потрошените средства на тех-
ничката премија КОЈ се внесува во резервите за си-
гурноста, се издвојува дел на име учество на осигу-
рениците во позитивниот резултат остварен во тоа 
осигурување. 

Член 31 
Ако средствата на техничката премија не се до-

волни за покривање на обврските по основа на оси-
гурување и за издвојување според член 29 на овој 
закон, ненамирениот дел ќе се покрие од резервата 
на сигурноста. 

Ако со употребата на средствата на резервата на 
сигурноста тие резерви се намалат за износ понизок 
од износот определен според член 12 од овој закон, 
заедницата на осигурување, односно заедницата на 
ризици е должна средствата употребени до тој из-
нос да ги надомести од непотрошените средства на 
техничката премија во наредната година или од дру-
ги извори. 

Ако на начин од став 2 на овој член потроше-
ните средства од резервата на сигурноста не можат 
да се надоместат до износот утврден според член 12 
од овој закон, заедницата на осигурување, односно 
заедницата на ризици престанува да ги исполнува 
условите за вршење на осигурување и ќе се пре-
земат мерките од член 35 на овој закон. 

Член 32 
Заедницата на осигурување, односно заедницата 

на ризици може средствата за осигурување, заради 
зачувување на нивната вредност и остварување на 
други заеднички интереси на осигурениците, да ги 
здружува (здружува, вложува, депонира) преку фи-
нансиски организации, на начин и под услови во 
согласност со законот. 

Заедницата на осигурување односно заедницата 
на ризици може да ја утврди намената за која здру-
жените средства од став 1 на овој член можат да 

се користат согласно со самоуправната спогодба н 
со општествениот договор во кои учествува. 

При здружувањето на средствата, собранието на 
заедницата на осигурување, односно собранието на 
заедницата на ризици е должна да води сметка за 
ликвидноста на заедницата и за сигурноста на здру-
жените средства. 

Средствата на фондовите за превентива можат 
за превентивни цели и непосредно да се здружуваат 
со средствата на осигурениците — општествени прав-
ни лица. 

Средствата на фондовите од став 4 на овој член 
можат да се здружуваат и со средствата на опште-
ствено-политичките заедници и општествените орга-
низации. 

Член 33 
За здружувањето на средствата за осигурување, 

во смисла на одредбите од член 32 на овој закон, 
одлучува собранието на заедницата на осигурување, 
односно собранието на заедницата на ризици, во со-
гласност со самоуправната спогодба за основање на 
заедницата на осигурување и со статутот на заед-
ницата. 
VII. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 34 

Работниците во заедницата на осигурување фор-
мираат работна заедница. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на работната заедница и на заедницата 
на осигурување се уредуваат со самоуправна спо-
годба. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член 
се уредуваат особено: видовите работи што ќе ги 
врши работната заедница; начин на обезбедување на 
средствата што се засметуваат во вкупниот приход 
на работната заедница; основите и мерилата за стек-
нување на доход на работната заедница; овластува-
њата на работната заедница во поглед на управува-
њето со работите и користењето на средствата во 
врска со извршувањето на нејзините работи; одго-
ворноста на работната заедница за вршење на ра-
ботите, како и други прашања од заеднички интерес. 

Работниците во работната заедница ги уредуваат 
меѓусебните права, обврски и одговорности во ра-
ботата со самоуправен општ акт со кој се утврдуваат 
меѓусебните односи во здружениот труд, во соглас-
ност со самоуправната спогодба од став 2 на овој 
член. 

Работниците во работната заедница вршат само-
управна контрола непосредно, преку органите на 
управување и преку посебен орган на самоуправна 
работничка контрола. 
VIII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ЗАЕД-

НИЦАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 35 

Ако заедницата на осигурување или заедницата 
на ризици во текот на работењето престане да ги 
исполнува условите од член 12 на овој закон, со-
бранието на заедницата на осигурување, односно со-
бранието на заедницата на ризици е должна да пре-
земе мерки за санација. 

Ако со мерките за санација не се обезбедат 
средства за покритие на обврските од осигурувањето 
и средства за резерви на сигурноста во износот 
определен врз основа на член 12 од овој закон, за-
едницата престанува со работа, и над неа се спро-
ведува стечај. Во стечајната постапка се изземаат 
средствата, правата и обврските од осигурувањето 
на живот и се формира посебна стечајна маса. 

Заедницата на осигурување, односно заедницата 
на ризици може да престане со работа и врз основа 
на самоуправната спогодба за основање на заедница 
на осигурување. Во тој случај се спроведува постап-
ка за редовна ликвидација. 
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Средствата што ќе останат по завршетокот на 
редовната ликвидација ќе се распоредат на осигу-
рениците на заедницата на осигурување, односно на 
заедницата на ризици согласно со мерилата утврдени 
со самоуправната спогодба за основање на заедница 
на осигурување. 

IX. ЗАЕДНИЦА НА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

Член 36 
Две или повеќе заедници на осигурување и за-

едниците на ризици во нивниот состав можат со са-
моуправна спогодба да основат заедница на реоси-
гурување и во неа да здружат средства заради 
покривање дел на обврските од осигурувањето на 
имоти и лица кој не можат да го покријат со распо-
ложивите средства. 

Заедницата на реосигурување може да се основе, 
ако за нејзиното основање и работење се обезбе-
дени средства, на начин предвиден со член 12 на 
овој закон. 

Во заедницата на реосигурување која се основа 
заради реосигурување од повеќе различни видови 
ризици, односно штети, за истовидни, односно сродни 
видови ризици, се формираат заедници на ризици 
и посебни фондови за реосигурување за тие штети. 

Член 37 
Правата и обврските помеѓу заедница на оси-

гурување, односно заедница на ризици и заедница 
на реосигурување во работите на реосигурување, се 
уредуваат со договор. 

Член 38 
Заедницата на реосигурување може да врши и 

реосигурување на странски осигурителни организа-
ции. 

Член 39 
Заедницата на реосигурување која дел на обврс-

ките по основа на реосигурување не може да го по-
крие со расположиви средства, обезбедува покрива-
ње на тие обврски со реосигурување кај друга за-
едница на реосигурување. 

Дел на обврските од став 1 на овој член кој не 
може да се покрие со реосигурување кај друга за-
едница на реосигурување — може да се покрие со ре-
осигурување во странство, на начин предвиден со 
член 26 на овој закон. 

Член 40 
Средствата за реосигурување во заедницата на 

реосигурување се формираат од премијата за рео-
сигурување и од други приходи. 

Член 41 
Со заедницата на реосигурување управуваат, 

според начелата на делегатскиот систем, реосигуре-
ните заедници на осигурување, односно заедници на 
ризици. 

Работниците во заедницата на реосигурување 
формираат работна заедница и ја имаат положбата 
и сите самоуправни права како и работниците во ра-
ботната заедница формирана во заедницата на оси-
гурување. 

Член 42 
Одредбите на овој закон за основањето и кон-

ституирањето на заедницата на осигурување, за 
управувањето, работењето и за средствата и други 
одредби што се однесуваат на заедницата на осигу-
рување и на нејзината работна заедница, согласно 
се применуваат и врз заедницата на реосигурување 
и врз работната заедница на таа заедница. 

X ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦИ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ И ЗАЕДНИЦИ НА РЕОСИГУРУВАЊЕ 

Член 43 
Заедниците на осигурување и заедниците на ре-

осигурување можат со самоуправна спогодба да ос-
новат здружение заради вршење работи од заеднич-
ки интерес, унапредување на работата и работењето, 
усогласување на посебните интереси со заеднички-
те интереси и заради разгледување и решавање на 
други прашања. 

Здружението од став 1 на овој член ги врши 
и работите предвидени со меѓународни спогодби за 
осигурување на корисниците, односно сопственици-
те на моторни возила, го претставува југословенско-
то осигурување во меѓународните организации на 
осигурување и собира и ги обработува статистичките 
податоци за осигурување од заеднички и од поширок 
општествен интерес. 

Со самоуправна спогодба за основање на здру-
жение се уредуваат начинот на вршење на работите 
од ст. 1 и 2 на овој член и на другите работи од 
заеднички интерес, правата и обврските на члено-
вите на здружението, управувањето со здружението 
и други прашања од заеднички интерес. 

XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА ВО 
СООБРАЌАЈОТ 

Член 44 
Според законот задолжително се осигуруваат. 
1) патниците во јавниот превоз — од последици 

на несреќен случај; 
2) корисниците, односно сопствениците на мо-

торни возила — од одговорноста за штети сторени 
на трети лица; 

3) корисниците, односно сопствениците на воз-
духоплови — од одговорноста за штети сторени на 
трети лица. 

Член 45 
За задолжителното осигурување според член 44 

на овој закон се склучува договор помеѓу лицето 
кое е должно според овој закон да склучи задол-
жително осигурување и заедницата на осигурување, 
односно заедницата на ризици. 

Договорот за задолжително осигурување од член 
44 на овој закон мора да се склучи пред да почне 
да се користи превозното средство, односно пред да 
се пушти во сообраќај. 

Со договорот за задолжително осигурување од 
став 1 на овој член се регулираат правата и обврс-
ките помеѓу осигуреникот, оштетеното лице и заед-
ницата на осигурување, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 46 
Југословенската народна армија не е дол лена да 

ги склучи задолжителните осигурувања предвидени 
ос овој закон. 

1. Осигурување на патници во јавниот превоз од по-
следици на несреќен случај 

Член 47 
Корисниците, односно сопствениците на превозни 

средства, што се регистрираат на територијата на 
СФРЈ за вршење на јавен превоз на патници се 
должни да ги осигурат патниците од последици на 
несреќен случај на износите предвидени со пропи-
сот донесен врз основа на член 48 од овој закон. 

Организациите на здружен труд и други опште-
ствени правни лица се должни, во смисла на став 
1 од овој член, да ги осигурат своите работници што 
ги превезуваат од местото на домувањето до местото 
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на работата и обратно, како и други лица што ги 
превезуваат во врска со вршењето на својата деј-
ност, и тоа: 

1) патниците — што организациите на здружен 
труд за аеродромски услуги и други организации на 
здружен труд ги превезуваат до аеродром, приста-
ниште, станица и ел., и обратно; 

2) туристите и други лица — што ги превезуваат 
туристичките, угостителските и други организации 
па здружен труд. 

Член 48 
Најниските осигурени суми на кои мора да се 

договори осигурувањето за еден патник, за случај 
на смрт, на трајна загуба на општата работна спо-
собност и во случај на проодна неспособност на пат-
ник за работа, на име надомест за загуба на за-
работката и на вистинските нужни трошоци за ле-
кување ќе ги определи Сојузниот извршен совет. 

Член 49 
Ако на патник му се случи несреќен случај за 

кој е осигурен, заедницата на осигурување е должна 
да ја исплати: 

1) договорената осигурена сума за случај на 
смрт на патникот — ако поради несреќниот случај 
настапила смрт на патникот кој бил постар од десет 
години, а 50% од договорената сума — ако патникот 
бил помлад од десет години; 

2) договорената осигурена сума за случај на 
трајна загуба на општата работна способност — ако 
паради несреќниот случај настапила потполна трајна 
загуба на општата работна способност на патникот 
односно онолкав процент од договорената осигурена 
сума колку што изнесува процентот на делумната 
загуба на општата работна способност предизвикана 
со несреќниот случај. Степенот на трајната загуба 
на општата работна способност се утврдува според 
договорот за осигурување, односно условите на оси-
гурувањето; 

3) надомест на загубената заработка и надомест 
на вистинските нужни трошоци за лекување — ако 
поради несреќниот случај настапила проодна неспо-
собност на патникот за вршење на редовното зани-
мање, односно ако поради несреќниот случај е на-
рушено здравјето на повредениот патник, а најмногу 
по обете основи до височината на договорената оси-
гурена сума за тие случаи. 

Со исплатата на осигурената сума, односно на 
надоместот врз заедницата на осигурување премину-
ваат, до височината на извршената нештата, правата 
на корисникот на осигурувањето на надомест на 
штета спрема трети лица што по која и да е основа, 
се одговорни за штетата предизвикана со несреќниот 
случај, освен спрема лицето што склучило договор 
за осигурување. 

Ако оштетено лице поради несреќен случај пре-
трпи штета поголема од износот што му е исплатен 
по основа на задолжителното осигурување на патни-
ци од последиците на несреќен случај, од лицето 
одговорно за штетата има право на надомест само 
на оној дел на штетата што ја преминува осигурена-
та сума што му е исплатена, односно надоместот по 
основа на ова осигурување. 

Член 50 
Ако договор^ за осигурување на патници не се 

склучи, а несреќен случај настане, исплата на оси-
гурената сума, односно на надоместот ќе изврши 
заедницата на осигурување чие седиште е на тери-
торијата на републиката, односно на автономната 
покраина на која настанала штетата. 

Заедницата на осигурување што ќе ја надомести 
штетата од став 1 на овој член има право на регрес 
од ^осигурениот корисник, односно од сопственикот 
на моторното возило. 

2. Осигурување на корисниците, одвоено на сопстве-
ниците на моторни возила од одговорноста за штета 

причинета на трети лица 

Член 51 
Корисникот, односно сопственикот на моторно 

и приклучно возило (во натамошниот текст: моторно 
возило) е должен да се осигури од одговорноста за 
штета причинета на трети лица поради смрт, повре-
да на телото или на здравјето или поради уништу-
вање, односно оштетување на предмети при употре-
бата на моторното возило, освен од одговорноста за 
штета на предмети примени на превоз. 

Под моторно возило, во смисла на овој закон, 
се подразбира возило на моторен погон, освен вози-
лата што се движат по шини, кое е наменето за 
превоз на лица и предмети на патиштата или кое 
служи за влечење на приклучни возила наменети 
за превоз на лица и предмети на патиштата, регис-
трирани земјоделски трактори и други регистрирани 
работни возила на моторен погон и мотоцикли. 

Член 52 
Лица што со моторни возила со странска регис-

трација доаѓаат на територијата на СФРЈ, мораат 
на границата да склучат договор за осигурување од 
одговорноста за штета причинета на трети лица во 
смисла на член 51 од овој закон, ако за односното 
моторно возило немаат меѓународна исправа за оси-
гурување што важи и за територијата на СФРЈ, или 
ако не дадат друг несомнен доказ за постоење на 
такво осигурување. 

Пограничните органи на внатрешните работи се 
должни при влегувањето на моторно возило со 
странска регистрација на територијата на СФРЈ да 
проверат дали се исполнети условите од став 1 на 
овој член. 

Заедниците на осигурување спогодбено ќе опре-
делат една или повеќе заедници на осигурување што 
на граничните премини ќе вршат осигурување за 
моторните возила од став 1 на овој член. 

Член 53 
Најниските осигурени износи на кои мора да 

се договори осигурувањето од одговорноста ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет. 

Член 54 
Заедницата на осигурување ка ј која се осигурил 

корисникот односно сопственикот на моторно возило 
е должна да ја надомести штетата што корисникот, 
односно сопственикот или возачот на моторно вози-
ло е должен да ја надомести врз основа на правните 
правила за одговорноста поради употреба на моторно 
возило, а која е причинета поради смрт, повреда 
на телото или здравјето на некое лице или поради 
уништување, односно оштетување на нечиј предмет, 
освен предметите примени на превоз, и тоа на ј -
многу до височината на договорените осигурени 
суми. 

Член 55 
Штета предизвикана со моторно возило чиј ко-

рисник, односно сопственик не склучил договор за 
осигурување од одговорноста, како и штета предиз-
викана со непознато моторно возило, ја надоместува 
и исплатува заедницата на осигурување чие седиште 
е на територијата на републиката, односно на авто-
номната покраина на која настанала штетата, а тие 
штети ги поднесуваат сите заедници на осигурување 
што вршат осигурување од одговорноста на моторни 
возила регистрирани во републиката, односно вф 
автономната покраина на чија територија настанала 
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штетата, сразмерно на премијата остварена со оси-
гурувањето на тие возила. 

Ако на територијата на републиката односно на 
автономната покраина не постои заедница на оси-
гурување со седиште на таа територија, штетата од 
став 1 на овој член ќе ја надомести заедницата на 
осигурување ка ј која се осигурени претежен број 
корисници односно сопственици на моторни возила 
регистрирани во таа република, односно автономна 
покраина, а тие штети ги поднесуваат сите заедници 
на осигурување што вршат осигурување од одговор-
носта за тие возила на начин определен во став 1 
на овој член. 

Штетата предизвикана со моторно возило чиј 
корисник, односно сопственик не се осигурил се 
надоместува до износот на кој корисникот, односно 
сопственикот на тоа возило морал да склучи осигу-
рување, а штетата предизвикана со непознато мотор-
но возило се надоместува до износот пропишан за 
патничките моторни возила. 

Со осигурувањето од одговорноста според овој 
закон се опфатени и штетите предизвикани со мотор-
но возило кое го користело, односно со кое управу-
вало лице што немало овластување за тоа. 

Заедницата на осигурување што ќе ја надомести 
штетата од ст. 1, 2 и 4 на овој член, има право на 
регрес од неосигурениот корисник, односно од нео-
властениот возач. 

Ако се пронајде моторното возило со кое е пред-
извикана штетата, заедницата на осигурување што 
го исплатила надоместот на штетата има право на 
регрес спрема заедницата на осигурување кај која 
е склучен договорот за осигурување од одговорноста. 

Член 56 
Странско лице на кое на територијата на СФРЈ 

му е причинета штета со непознато моторно возило 
или со моторно возило чиј корисник, односно соп-
ственик не бил осигурен од одговорноста во моментот 
на незгодата, има право на надомест на штетата 
ако според законот на државата чиј е државјанин 
тоа лице, и граѓаните на СФРЈ во такви случаи 
имаат право на надомест на штета, во обемот пред-
виден со тој закон, но не поголем отколку што е оп-
ределено во член 55 на овој закон. 

Член 57 
Оштетеното лице има право отштетното барање 

да го истакне непосредно спрема заедницата на 
осигурување. 

Ако со овој закон не е определено поинаку, врз 
барањата на оштетените лица се применуваат мате-
ријалните и други одредби на прописите и на прав-
ните правила за надомест на штета. 

Заедницата на осигурување не може спрема 
оштетено трето лице да истакнува приговори што 
врз основа на закон или на договорот за осигурување 
може да ги истакне спрема осигуреното лице поради 
непридржување кон законот или кон договорот. 

Член 58 
Ако во текот на траењето на осигурувањето се 

промени корисникот, односно сопственикот на мо-
торното возило, правата и обврските од договорот 
за осигурување од одговорноста преминуваат врз 
новиот корисник, односно врз сопственикот и траат 
до истекот на тековниот период на осигурувањето. 

i Член 59 
Покрај правото на регрес во случаите од чл. 

49, 50 и 55 на овој закон, заедницата на осигурување 
има право на регрес и во други случаи во кои според 
договорот за осигурување заедницата на осигурува-
њ е не е во обврска спрема осигуреното лице. 

3. Осигурување на корисниците односно на сопстве-
ниците на воздухоплови од одговорноста за штета 

причинета на трети лица 

Член 60 
Корисник, односно сопственик на југословенски 

воздухоплов е должен да се осигури од одговорност 
за штети што воздухопловот при воздушна пловид-
ба може да им причини на лица и на имоти на земја. 

Странски воздухоплов што лета во воздушниот 
простор на СФРЈ, ако со билатерален договор не е 
определено поинаку, мора да биде осигурен од одго-
ворноста за штетите од став 1 на ОВОЈ член при 
влегувањето во тој простор, ако не е дадено друго 
обезбедување за надомест на таква штета. 

Член 61 
Организациите на здружен труд што вршат 

јавен воздушен превоз се должни, покрај осигуру-
вањето од член 60 на овој закон, да се осигурат од 
одговорноста и за други штети што можат да им ги 
причинат на трети лица поради поседување или 
употреба на воздухоплов. 

Член 62 
Сојузниот извршен совет ќе ги определи износи-

те на кои одделни видови воздухоплови мораат да 
бидат осигурени во смисла на чл. 60 и 61 од овој 
закон. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап заедница на оси-
гурување или заедница на реосигурување или заед-
ница на ризици: 

1) ако во заедницата на ризици за осигурување 
на лица не се водат посебно средствата за осигу-
рување на живот (член 8); 

2) ако ги употреби средствата на заедницата на 
ризици противно на одредбите на член 24 од овој 
закон; 

3) ако средствата за осигурување или реосигу-
рување ги употреби противно на одредбите на чл. 
28, 29 и 32 од овој закон. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 3.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во заедницата на осигурување, 
заедницата на ризици или во заедницата на реоси-
гурување. 

Член 64 
Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здру-
жен труд или друго општествено правно лице ако 
не се осигури од одговорноста според одредбите на 
овој закон или ако не го осигури лицето што е долж-
но да го осигури според одредбите на овој закон, нај-
малку на износите определени со прописите донесени 
врз основа на овој закон (чл. 48, 53 и 62). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружен труд 
или во друго општествено правно лице. 

Член 65 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин кој не ќе склучи договор за 
осигурување што е должен да го склучи според 
одредбите на овој закон. 
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XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 66 
Постојните осигурителни организации, односно 

заедници на осигурување ја цродолжуваат работата, 
а осигурениците се должни да извршат конституи-
рање и да ја усогласат нивната организација и рабо-
тење со одредбите од овој закон во рок од 12 месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 67 
Средствата, правата и обврските на постојните 

осигурителни организации, односно заедници на 
осигурување од работите на осигурувањето се рас-
поредуваат со посебна самоуправна спогодба на заед-
ниците на ризици во состав на заедницата на 
осигурување. 

^лен 68 
Осигурителните организации, односно заедни-

ците на осигурување што се занимаваат и со работи 
на реосигурување, ќе престанат да ги вршат рабо-
тите на реосигурување во рокот определен во член 
бб на овој закон. 

Осигурител ната организација, односно заедни-
цата од став 1 на овој член може средствата, правата 
и обврските од работите на реосигурување да ги 
пренесе врз заедницата на реосигурување која ќе 
биде основана според одредбите од овој закон во 
спогодба со таа заедница, или може обврските по 
договорите од тие работи да ги ликвидира сама. 

Член 69 
Почетните резерви за сигурност се укинуваат. 
Средствата на почетните резерви за сигурност 

се внесуваат во резервите на сигурноста. 
Средствата од резервата на сигурноста над изно-

сот определен врз основа на член 12 од овој закон, 
осигурителните организации, односно заедниците на 
осигурување ќе им ги вратат на основачите што ги 
внеле средствата во почетните резерви за сигурност. 

Член 70 
АКО осигурениците на осигурителна организаци-

ја, односно заедница на осигурување, во рокот од 
член бб на овој закон, не го усогласат нејзиното ра-
ботење со одредбите на овој закон и не обезбедат 
средства во височината определена врз основа на 
член 12 од овој закон, таа ќе престане со работата. 

Член 71 
Постојните договори за задолжително осигурува-

ње склучени со рок на траење од една година оста-
нуваат во сила до договорениот рок на траењето на 
осигурувањето, а договорите склучени со рок на тра-
ење подолг од една година осигурениците, согласно 
со одредбите на овој закон, ќе ги заменат со нови 
договори со денот на истекот на тековниот период 
на осигурува рве, а најдоцна во рок од 30 дена од де-
нот на добивањето на писмена покана за замена на 
договорите од заедницата на осигурување, односно 
заедницата на ризици, кога тие договори престану-
ваат да важат. 

Под тековен период на осигурување се подраз-
бира период на осигурување во траење од една го-
дина, што истечува во време до една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 72 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Основниот закон за осигурувањето и осигу-

рителните организации („Службен лист на СФРЈ*', 
бр. 7/67, 17/67, 50/68 и 20/69), освен одредбите на чл. 
64 до 73 од тој закон кои остануваат во сила до до-
несувањето на законот за облигациите и договорите 
и ќе се применуваат врз сите осигурувања, освен 

црз осигурувањата на поморскиот транспорт и оси-
гурувањата на меѓународниот копнен и меѓународ-
ниот воздухопловен транспорт; 

2) Законот за условите за основање и работење 
ва осигурителните заводи и заводите за реосигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/67); 

3) Законот за задолжително осигурување во со-
обраќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/68); 

4) Правилникот за условите за добивање овла-
стување за вршење работи на овластен актуар 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/67 и 23/69); 

5) Наредбата за статистичките податоци што 
осигурителните заводи и заводите за реосигурување 
се должни да ги доставуваат заради вршење на ак-
туарски работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/68). 

До донесувањето на соодветни прописи остану-
ваат во сила: 

1) Одлуката за условите под кои можат да се 
вршат работите на реосигурувањето со странство и 
за определувањето на имотот и на лицата кои мо-
жат да се реосигурат во странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/67 и 24/71); 

2) Одлуката за определување на имотот и лица-
та во Југославија што можат да се осигурат ка ј 
странски осигурителни организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/67); 

3) Одлуката за определување на износите на кои 
корисниците односно сопствениците на воздухопло-
ви мораат да се осигурат од одговорност за штети 
кои воздухоплов може да им ги причини на трети 
лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65). 

Член 73 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

342. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА МЕГУРЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ И МЕЃУДРЖАВНИТЕ ВОДИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за меѓурепубличките и меѓудржавните 
води, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седни-
цата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година. 

ПР бр. 480 
28 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА МЕГУРЕПУБЛИЧКИТЕ И МЕЃУДРЖАВНИТЕ 

ВОДИ 

Член 1 
Во Законот за меѓурепубличките и меѓудржав-

ните води („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74) нази-
вот на законот се менува и гласи: „Закон за осно-
вите на режимот на водите од интерес за две или 
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повеќе републики, односно автономни покраини и за 
меѓудржавните води". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборот: „меѓуре пу боичките" се 

брише, а по зборот: „републики" се додаваат запир-
ка и зборовите: „односно автономни покраини". 

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: 
„Водотеци од интерес за две или повеќе репуб-

лики, односно автономни покраини се водотеците 
што претставуваат или пресечуваат граница помеѓу 
републики и оние што се определени со договорот 
од член 4 став 4 на овој закон (во натамошниот 
текст: меѓурепублички водотеци). 

Меѓудржавни води се водите што претставуваат 
или пресечуваат државна граница." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 3 
Во член 4 став 3 зборот: „меѓурепубличките" се 

заменува со зборот: „меѓусебните.". 
Во став 4 по зборовите: „меѓурепублички водо-

теци" се додава зборот: „и". 

Член 4 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Врз основа на оценетите можности и услови за 

развој на режимот на водите на меѓурепубличките 
водотеци и меѓудржавните води, при донесување на 
општествените планови на општествено-политички-
те заедници, се зема предвид и динамиката на раз-
војот на основите на режимот на водите утврдена 
со водостопанските основи." 

Член 5 
Член 6 се менува и гласи: 
„Финансиските обврски и други односи во врска 

со изградбата на водостопански и други објекти, со 
изведување на работите (вадење на камен, песок и 
чакал и др.) и со употребата и заштитата на водите 
на меѓурепубличките водотеци, се регулираат со до-
говор на заинтересираните републики односно авто-
номни покраини/' 

Член б 
Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Дејноста на одржувањето, развојот на основите 

на режимот на водите и заштитата на водите од став 
1 на овој член е од посебен општествен интерес." 

Член 7 
По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Уредувањето на водите се врши со одржување 

па меѓурепубличките водотеци и меѓудржавните во-
ди, со изградбата и одржувањето на водостопански-
те објекти и постројки и со други мерки за уредува-
ње, развој на основите на режимот на водите и за 
заштита на водите, посебно водата од член 26 на овој 
закон." 

Член 8 
Во член 8 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Водостопанската согласност од став 1 на овој 

член ја дава надлежниот орган на републиката, од-
носно на автономната покраина на чија територија 
се врши изградбата на објектот или постројката. Ако 
изградбата на објектот или постројката се врши на 
меѓурепублички водотек така што изградбата да за-
фаќа дедови од територии на повеќе републики, од-
носно републики и автономни покраини, водостопан-
ската согласност ја дава органот одреден со догово-
рот од член 6 на овој закон." 

Член 9 
Во член 9 став 1 зборовите: „односно врз основа-

се заменуваат со зборовите: „или врз основа". 

Член 10 
Во член 10 зборовите: „што е одреден" се заме-

нуваат со зборовите: „што е одредено", а зборот: „се-
кретаријат" се заменува со зборот: „комитет". 

Член 11 
Во член И по став 1 се додава нов став 2, КОЈ 

гласи: . , 
„Водостопанската дозвола за објекти и постројки 

од член 9 став 1 на ОВОЈ закон ја дава органот што 
ја дал водостопанската согласност." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 12 
Во член 12 став 1 зборовите: „односно врз осно-

ва" се заменуваат со зборовите: „или врз основа". 

Член 13 
Во член 14 зборот: „секретаријат" се заменува со 

зборот: „комитет". 

Член 14 
Во член 15 став 1 по зборот: „Републиката" се 

додаваат запирка и зборовите: „односно автономната 
покраина", а по зборот: „република" се додаваат за-
пирка и зборовите: „автономна покраина,". 

Член 15 
Во член 19 став 1 по зборовите: „важечките про-

писи" се додаваат зборовите: „и на меѓународните 
обврски на Југославија". 

Член 16 
Во член 27 во четвртиот ред одозгора по зборо-

вите: „дејство на водите" се додаваат зборовите: „и 
на мразот". 

Член 17 
Во член 30 став 1 зборот: „секретаријат" се за-

менува со зборот: „комитет". 

Член 18 
Во член 36 став 1 бројот: „10.000" се заменува со 

бројот: „100.000". 
Во став 2 зборовите: „Со казната од став 1 на 

овој член" се заменуваат со зборовите: „Со парична 
казна од 50 до 2.000 динари". 

Член 19 
Во член 38 зборовите: „до крајот на 1974" се за-

менуваат со зборовите: „до крајот на 1976". 

Член 20 
Во член 3, член 4 став 4, член 5 ст. 1 и 3, член 

13 став 3, член 16 став 1, член 28 став 2 ред 4 и 5, 
член 30 став 1 ред 4 и 5, член 35 став 1 точка 1 и чл. 
37 и 38, по зборот: „републики" се додаваат збо-
ровите: „и автономни покраини". 

Во член 5 став 2, член 8, член 11 став 1, член 17 
ред 2 и 8 и член 30 став 1 ред 8 и 9, по зборот: „ре-
публиката" се додаваат запирка и зборовите: „од-
носно автономната покраина"; во член 9 став 1 ред 4 
и 7, член 12 став 1 ред 4 и 6, член 13 став 1 ред 3 
и член 30 став 1 ред 11 по зборот: „република" се до-
даваат запирка и зборовите: „односно автономна по-
краина"; во член 17 ред 4, член 28 став 2 ред 2 и 
член 30 став 1 ред 7 по зборот: „републички" се до-
даваат запирка и зборовите: „односно автономни по-
краини". 

Член 21 
ОВОЈ закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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343. 
Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА 

НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за контрола на предметите од скапоцени 
метали, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 28 мај 1976 година. 

ПР бр. 479 
28 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. рГ 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ 

МЕТАЛИ 

Член 1 
Во Законот за контрола на предметите од ска-

поцени метали („Службен лист на СФРЈ", бр 28/66 
и 37/73) во член 4 точка 1 зборот: „или" се заменува 
со запирка, а по зборовите: „со сребро и бакар" се 
додаваат зборовите: „или злато со никел и пала-
диум". 

Член 2 
Во член 6 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбите на став 2 од овој 

член, предметите од скапоцени метали изработени со 
ковање (златници, сребреници, спомен-плакети и сл.) 
можат да ги имаат следните степени на финост, и 
тоа: златни — 900 ил ја дни (900/1000), а сребрени — 
— 925 ил ја дни (925/1000)." 

Член 3 
Член 14 се менува и гласи: 
„Испитувањето и жигосувањето на предметите 

од скапоцени метали го вршат подрачните организа-
циони единици на Сојузниот завод за мери и скапо-
цени метали (во понатамошниот текст: органи на 
контрола). 

Подрачните организациони единици од став 1 на 
овој член ги основа, спојува и укинува Сојузниот 
извршен совет, на предлог од директорот на Сојуз-
ниот завод за мери и скапоцени метали, по приба-
веното мислење од извршниот совет на собранието 
ка републиката, односно од извршниот совет на соб-
ранието на автономната покраина на чија територија 
се основа органот на контрола, односно на чија те-
риторија се наоѓа органот на контрола кој се спо-
јува, односно укинува. 

Начинот на испитување и жигосување на пред-
метите од скапоцени метали го пропишува директо-
рот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали." 

Член 4 
По член 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 
„Испитувањето и жигосувањето на предметите 

од скапоцени метали се врши, по правило, во служ-
бените простории на органот на контрола. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, со пропис на директорот на Сојузниот завод 
за мери и скапоцени метали може да се определи во 
кои случаи испитувањето и жигосувањето на пред-
метите од скапоцени метали може да се врши по 
барање од организација на здружен труд која про-
изведува предмети од скапоцени метали во нејзини-
те деловни простории. 

Ако испитувањето и жигосувањето на предме-
тите од скапоцени метали се врши во деловните 
простории на организација на здружен труд која 
произведува предмети од скапоцени метали, таа ор-
ганизација е должна да ги обезбеди потребните ра-
ботни простории и опрема за вршење на испитува-
њето и жигосувањето, како и на свој трошок да му 
стави на располагање на органот на контрола пот-
ребна работна сила и материјал за испитување и 
жигосување. 

Директорот на Сојузниот завод за мери и ска-
поцени метали ги пропишува техничките услови што 
треба да ги исполнуваат работните простории и опре-
мата за испитување и жигосување на предметите од 
скапоцени метали." 

Член 5 
Член 19 се менува и гласи: 
„Трошоците за испитување и жигосување на 

предметите од скапоцени метали ги поднесува про-
изводителот или увозникот односно имателот на 
предметите од скапоцени метали.^ 

Височината и начинот на плаќање на надоместот 
на трошоците од став 1 на овој член ги пропишува 
Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот 
завод за мери и скапоцени метали. 

Приходот од надоместот од став 2 на овој член 
се внесува во буџетот на федерацијата." 

Член 6 
Во член 20 став 1 зборовите: „Сојузниот секре-

тар за стопанство" се заменуваат со зборовите: „Ди-
ректорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали". 

Во став 2 зборовите: „Сојузниот завод за мерки и 
скапоцени метали" се заменуваат со зборовите: „Ди-
ректорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали", а зборовите: „што содржат и делови од по-
скапоцени метали или други материи (кит, гипс, 
смола и ел.)" се бришат. 

Во став 3 зборовите: „Сојузниот секретар за сто-
панство, во спогодба со сојузниот секретар за труд 
и социјална политика" се заменуваат со зборовите: 
„Директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени 
метали, во спогодба со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индустрија и со претседа-
телот на Сојузниот комитет за здравство и социјал-
на заштита". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

344. 

Врз основа на член 9 од Законот за измени и: 
дополнето ја на Законот за отстапување изградба на 
инвестиционен објект на странски изведувач 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/75) Законодавно-
-правната комисија на Соборот на републиките и 
покраините на Собранието на СФРЈ го утврди пре-
чистениот текст на Законот за отстапување изград-
ба на инвестиционен објект на странски изведувач. 

Пречистениот текст на Законот за отстапување 
изградба на инвестиционен објект на странски из-
ведувач ги опфаќа: Законот за отстапување изград-
ба на инвестиционен објект на странски изведувач 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70) ј Законот за 
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измени и дополненија на Законот за отстапување 
изградба на инвестиционен објект на странски из-
ведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/73) и За-
конот за измени и дополненија на Законот за от-
стапување изградба на инвестиционен објект на 
странски изведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 
68/75). 

АС бр. 241/75 
28 април 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Соборот на 

републиките и 
покраините, 

Воислав Ракиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН ОБЈЕКТ НА СТРАНСКИ ИЗВЕДУВАЧ 

(Пречистен текст) 

I. Општи одредби 
Член 1 

На странски изведувач може да му се отстапи 
изградба на инвестиционен објект, односно изведу-
вање на одделни работи на инвестиционен објект 
за потребите на домашен инвеститор под условите 
пропишани со овој закон. 

Како странски изведувач, во смисла на овој 
закон, се подразбира странско правно или физичко 
лице кое според прописите на својата земја е ов-
ластено да се занимава со дејноста во која спаѓаат 
работите што се предмет на отстапување или со 
претприемачи дејност. 

Странски изведувач-физичко лице во поглед на 
правата и обврските настанати со отстапување из-
градба на инвестиционен објект, односно со изведу-
вање одделни работи за потребите на домашен ин-
веститор, се смета како правно лице. 

Член 2 
Изградбата на инвестиционен објект, во смисла 

на овој закон, опфаќа: 
1) изработка на инвестициона програма и изра-

ботка на инвестиционо-техничка документација; 
2) претходни работи и подготвителни работи; 
3) градење на инвестиционен објект; 
4) набавување и вградување на опремата и 

Пуштање на изградените објекти во погон. 
Изведувањето на одделни работи врз инвести-

циониот објект опфаќа едно до три дејствија од 
став 1 на овој член, или изведување на одделни 
видови работи или работи што се дел на тие деј-
ствија на инвестициониот објект. 

Член 3 
Странски изведувач, при изградба на инвести-

ционен објект, односно при изведување одделни ра-
боти на инвестиционен објект, е должен да се при-
држува кон прописите и условите што важат за до-
машна изведувачка организација на здружен труд, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

П. Услови за отстапување изградба на инвестицио-
нен објект односно за изведување одделни работи 

на инвестиционен објект на странски изведувач 

Член 4 
Изградбата на инвестиционен објект односно из-

ведување на одделни работи на инвестиционен об-
јект може да му се отстапи на странски изведувач 
ако ниедна домашна изведувачка организација на 
Здружен труд не располага со соодветни искуства, 
Со стручни кадри и со механизација потребни за 

изведување на работите што се предмет на отста-
пување или со слободни капацитети. 

Постоењето на условите од став 1 на овој член 
го утврдува и потврдува Стопанската комора на Ју-
гославија, на начин и во постапка што самата ќе 
ги пропише. 

Член 5 
Изградбата на инвестиционен објект односно 

изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект може да му се отстапи на странски изве-
дувач и: 

1) ако изградбата на инвестициониот обЈект, 
односно изведувањето на одделни работи на инвес-
тиционен објект најмалку 30% се финансира со 
средства на странски кредит, а со договорот за 
кредитот или со друг меѓународен договор е пред-
видена обврска на домашниот инвеститор да го 
овозможи учеството на странскиот изведувач во 
постапката за отстапување; или 

2) ако со договорот за вложување средства од 
странски правни или физички лица, заради заед-
ничко работење, за изведувањето на специфични 
или особено сложени работи на инвестиционен об-
јект е предвидена обврска на домашниот инвести-
тор, во постапката на отстапување на таквите работи 
да му овозможи учество на странски изведувач спе-
цијализиран за изведување на такви работи. 

Процентот од точка 1 став 1 на овој член се 
пресметува според пресметковната вредност на ин-
вестиционен објект, односно на одделни работи на 
инвестиционен објект, во моментот на склучување-
то на договорот за отстапување изградба на инвес-
тиционен објект, односно изведување на одделни 
работи на инвестиционен објект. 

Процентот од точка 1 став 1 и на став 2 од овој 
член не се однесува на работите што се остваруваат 
преку Меѓународната банка за обнова и развој. 

Член 6 
Во договорот за отстапување изградба на ин-

вестиционен објект на странски изведувач, мораат 
да се наведат и исправите и податоците што на 
странскиот изведувач ќе му се дадат на користење, 
како и видот и обемот на истражувањето ако истра-
жувањето му се отстапува на странски изведувач. 

Член 7 
Изградбата на инвестиционен објект, односно 

изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект му се отстапува на странски изведувач пре-
ку јавно наддавање или преку собирање на понуди 
врз основа на претходно одржан конкурс за подоб-
носта на изведувачките организации на здружен 
труд (меѓународен конкурс). 

По исклучок од одредбите на став 1 од овој 
член, изградбата на инвестиционен објект, односно 
изведувањето на одделни работи на инвестиционен 
објект може да му се отстапи на странски изведу-
вач преку непосредна погодба: 

1) ако инвеститорот има со договор обезбедена 
долгорочна производна соработка со странски содо-
говарач или соработка остварена според договор за 
вложување на средства од странски правни или 
физички лица заради заедничко работење; или 

2) ако со договор за набавка на увезена опрема, 
која се вградува во инвестиционен објект, обврска-
та на странскиот испорачувач на таа опрема во 
поглед на нејзиниот квалитет и правилната упо-
треба е условена со тоа работите за вградување и 
монтажа на таа опрема да ги изведува определен 
Странски изведувач или со чување на деловната 
тајна определена во договорот за набавка на лицен-
ца или за отстапување начин на процесот на про-
изводството; или 

3) ако вредноста на работите што се предмет на 
отстапувањето, вклучувајќи ја и опремата, не пре-
минува 1,500.000 динари, или ако вредноста на опре-
мата не преминува 750.000 динари. 
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Член 8 
Домашна изведувачка организација на здружев 

труд на која и е отстапена изградбата на инвести-
ционен објект, односно изведувањето на одделни 
работи на инвестиционен објект, може изведување-
то на одделни работи да му го отстапи на стран-
ски изведувач како на подизведувач под условите 
под кои, според одредбите на овој закон, инвести-
торот може да ја отстапи изградбата на инвестицио-
нен објект, односно изведувањето на одделни ра-
боти на инвестиционен објект на странски изведу-
вач. 

Член 9 
Странски изведувач може да учествува во ме-

ѓународниот конкурс сам или во кооперација со 
домашна организација на здружен труд. 

Член 10 
Условите за отстапување изградба на инвести-

ционен објект, односно изведувањето на одделни, 
работи на инвестиционен објект на странски изве-
дувач ги утврдува инвеститорот во согласност со 
прописите. 

Со условите за отстапување мораат да се пред-
видат: 

1) обврска на странскиот изведувач кон пону-
дата да поднесе банковна гаранција за надомест на 
штетата што инвеститорот би можел да ја претрпи 
поради неуредното исполнување на договорот од 
страна на странскиот изведувач; 

2) полагање кауција и нејзината форма, како 
И услов за учество во меѓународниот конкурс. 

Член 11 
Организациите на здружен труд, други орга-

низации и органи не можат со странски изведувач 
да преговараат за склучување договор за отстапу-
вање изградба на инвестиционен објект, односно 
изведување на одделни работи на инвестиционен 
објект што според посебните прописи е од интерес 
за народната одбрана, пред добивањето на претход-
но одобрение од Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Пред добивањето на претходно одобреше од 
Сојузниот секретаријат за народна одбрана, инвес-
титорот од став 1 на овој член не може на странски 
изведувач да му дава никакви податоци што се од-
несуваат на изградбата на инвестиционен објект, 
односно на изведувањето на одделни работи на ин-
вестиционен објект од интерес за народната одбра-
на, ниту да му дозволи какво и да било премеру-
вање. 

Член 12 
Договорот за отстапување изградба на инве-

стиционен објект, односно изведување одделни ра-
боти на инвестиционен објект на странски изведу-
вач е полноважен со денот на запишувањето на до-
говорот во посебниот регистар кој се води кај Со-
јузниот комитет за енергетика и индустрија. 

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
нема да изврши запишување на договорот во ре-
гистарот ако утврди: 

1) дека договорот не е во согласност со одред-
бите на ОБОЈ закон или со други сојузни прошхси; 

дека со договорот е предвидено применување 
на странски технички прописи, а за тоа не се ис-
полнети условите од член 13 на овој закон; 

3) дека со договорот се воспоставуваат односи 
со кои битно се нарушува рамноправноста на до-
машното стопанство и на домашна организација на 
здружен труд и на странски изведувач; 

4) дека договорот е противен на интересите на 
безбедноста или одбраната на земјата. 

Решението по барањето за запишување во ре-
гистарот мора да се донесе во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Пред донесувањето на решението ќе се прибави 
мислење од надлежниот сојузен орган на управата 
за тоа дали одредбите на договорот им се противни 
на интересите на безбедноста или одбраната на 
земјата, а од Стопанската комора на Југославија 
мислење за тоа дали со договорот се воспоставуваат 
односи со кои битно се нарушува рамноправноста 
на домашното стопанство и на домашната органи-
зација на здружен труд и на странскиот изведу-
вач. Решението не може да биде донесено противно 
на мислењето дека одредбите на договорот се про-
тивни на интересите на безбедноста или одбраната 
на земјата, односно дека со договорот се воспоста-
вуваат односи се кои битно се нарушува рамноправ-
носта на домашното стопанство и на домашната ор-
ганизација на здружен труд и на странскиот изве-
дувач. 

Решението со кое барањето за запишување на 
договорот во регистарот се одбива поради причина-
та од точка 4 на став 2 на овој член се донесува по 
слободна оцена и во тој дел не мора да биде образ-
ложено. 

Решението донесено по барањето за запишува-
ње на договорот во регистарот им се доставува на 
содоговарачите. 

Против решението донесено по барањето за за-
пишување на договорот во регистарот може да се 
изјави жалба до Сојузниот извршен совет во рок 
од 15 дена од денот на доставувањето. 

Регистарот е јавен. 
Во регистарот се запишуваат: имињата, односно 

фирмите и седиштата на ^договарачите. предме-
тот на договорот, денот и местото на склучувањето 
на договорот, како и бројот и датумот на решение-
то за запишување на договорот во регистарот. 

Документацијата што се прилага кон барањето 
за запишување на договорот во регистарот прет-
ставува службена тајна. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да до-
несе, по потреба, поблиски прописи за примената на 
одредбите од овој член. 

III. Странски технички пропиен 
Член 13 

При изградбата на инвестиционен објект, од-
носно при изведувањето одделни работи на инвес-
тиционен објект од страна на странски изведувач 
можат да се применат странски технички прописи: 

1) ако не постојат соодветни домашни технички 
прописи; 

2) ако постојат соодветни домашни технички 
прописи, но со примената на странските технички 
прописи изградбата на инвестиционен објект, од-
носно изведувањето на одделни работи на инвести-
ционен објект во поголема мера се обезбедува во 
согласност со мерилата и односите (параметрите) 
што се предвидени со инвестиционата програма, и 
ако со примената на странските технички прописи 
се обезбедуваат поголема сигурност на луѓето и об-
јектот и безбедност на соседните објекти, сообраќа-
јот и околината, како и поголема запттита и уна-
предување на човековата средина. 

Во случаите од став 1 на овој член примената 
на странските технички прописи е можна само ако 
тоа е предвидено со договорот со кој изградбата на 
инвестиционен објект, односно изведувањето оддел-
ни работи на инвестиционен објект му се отстапу-
ва на странскиот изведувач. 

IV. Механизација и материјал 
Член 14 

Механизација потребна за изградба на инвести-
ционен објект, односно за изведување одделни ра-* 
боти на инвестиционен објект странски изведувач 
може да увезе под условите пропишани за привре-
мен увоз на стоки. . 
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Член 15 
Материјал за градење на инвестиционен об-

јект, односно за изведување одделни работи на ин-
вестиционен објект и опрема која се вградува во 
инвестициониот објект може да увезе и странскиот 
изведувач слободно, ако според важечките прописи 
за увозот на таквиот материјал или опрема увозот 
е слободен. 

Ако за увозот на материјалот и опремата од 
став 1 на овој член се пропишани услови кои се 
поинакви од условите од став 1 на овој член, стран-
скиот изведувач може да увезе: 

1) материјал — врз основа на одобрение од Со-
јузниот секретаријат за надворешна трговија, да-
дено во согласност со Сојузниот комитет за енер-
гетика и индустрија; 

2) опрема — врз основа на одобрение од Сојуз-
ниот комитет за енергетика и индустрија, дадено во 
согласност со Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
односно Сојузниот комитет за енергетика и индус-
трија ќе го даде одобрението од став 2 на овој член 
врз основа на претходно прибавена потврда од Сто-
панската комора на Југославија: 

1) дека таков материјал или опрема не може 
да се набави во Југославија; или 

2) дека видот или значењето на инвестициониот 
објект, односно на одделните работи на инвестицио-
ниот објект бараат тој објект да се гради, односно 
тие работи да се изведуваат од увозен материјал 
или во инвестиционен објект да се вгради увозна 
опрема, и тоа поради посебни квалитативни или 
други особини на тој материјал, односно на таа 
опрема. 

Во поглед на увозот на материјалот и опремата 
кој се врши под условите од ст. 1 до 3 на овој член 
не се применуваат прописите што го регулираат 
увозот на материјалот и опремата, освен царин-
ските прописи. 

V. Вработување и работен однос 

Член 16 
Странскиот изведувач е должен, најдоцна осум 

дена пред започнувањето на работите што му се 
отстапени, да го извести надлежниот орган или ор-
ганизација на здружен труд во републиката, од-
носно во автономната покраина за започнувањето 
на работите и за потребниот број домашни работ-
ници, за условите за нивното вработување и за нив-
ната квалификациона структура. 

Член 17 
Странски изведувач, согласно со договорот од 

член 12 на овој закон, за изградба на инвестицио-
нен објект, односно за изведување одделни работи 
на инвестиционен објект може да вработува стран-
ски лица само за инженерско-технички раководни 
работи, за раководни работи на одделни основни 
служби и за ракување со специјални средства за 
работа (со механизација), како и специјалисти за 
определени работи — ако такви нема во Југосла-
вија. 

Дозвола за вработување на странски лица дава 
надлежниот орган во републиката, односно во ав-
тономната покраина. 

Член 18 
Работните односи, личните доходи и другите 

услови на работата на домашните работници вра-
ботени к а ј странски изведувач се уредуваат со до-
говор склучен помеѓу работникот и странскиот из-
ведувач. 

Договорот од став 1 на овој член се склучува 
во согласност со прописите за работите односи и 

со колективниот договор што пред започнувањето 
на работите го склучува странскиот изведувач со 
Стопанската комора на Југославија или со стопан-
ската комора што таа ќе ја овласти и со синдикал-
ната организација што ќе ја определи Сојузот на 
синдикатите на Југославија. 

Со колективниот договор од став 2 на овој член 
на работниците вработени ка ј странски изведувач 
им се обезбедува, согласно со правата на работни-
ците во здружениот труд, право на средства за за-
доволување на личните и заедничките потреби и 
други права што им обезбедуваат нивна материјал-
на и социјална сигурност. 

Член 19 
Работните спорови помеѓу странски изведувач 

и работниците вработени на изградба на инвести-
ционен објект, односно на изведување одделни ра-
боти на инвестиционен објект, ги решава надлеж-
ниот домашен суд. 

VI. Обврски спрема општествената заедница 
Член 20 

На приходот остварен со изградбата на инвес-
тиционен објект, односно со изведувањето одделни 
работи на инвестиционен објект во Југославија, 
странскиот изведувач плаќа даноци и придонеси 
според прописите што важат во републиката, од-
носно во автономната покраина. 

Член 21 
На приходот од работен однос на работниците 

вработени ка ј странскиот изведувач на изградба на 
инвестиционен објект, односно на изведување оддел-
ни работи на инвестиционен објект, се плаќаат да-
ноци и придонеси според прописите што важат во 
републиката, односно во автономната покраина. 

По исклучок на одредбите од став 1 на овој 
член, за странските лица вработени ка ј странски 
изведувач на изградба на инвестиционен објект, 
односно на изведување одделни работи на инвес-
тиционен објект кои се граѓани на земјата со која е 
склучена конвенција за социјално осигурување, се 
плаќа придонес за социјално осигурување според 
одредбите на соодветната конвенција. 

Придонесите од став 2 на овој член ги пресме-
тува и уплатува странскиот изведувач. 

VII. Обезбедување на плаќањето 
Член 22 

За плаќање според договорите за отстапување 
на изградба на инвестиционен објект, односно на 
изведување одделни работи на инвестиционен об-
јект на странски изведувач, домашниот инвеститор 
ги обезбедува и ги користи потребните девизни сред-
ства, на начинот и под условите што се пропишани 
за плаќање на опремата која се увезува. 

Член 23 
Обезбедувањето на плаќањето според договорот 

за отстапување на изградба на инвестиционен об-
јект, односно на изведување одделни работи на 
инвестиционен објект на странски изведувач се вр-
ши на начинот и под условите што се утврдени со 
тој договор. 

VIII. Трансфер на средствата 
Член 24 

Трансферот на средствата што странскиот изве-
дувач ќе ги оствари по основот на добивка, како и 
трансферот на средствата што странските лица 
вработени на изградба на инвестиционен објект, од-
носно на изведување одделни работи на инвести-
ционен објект ќе ги остварат по основот на лич-
ниот доход, се врши според договорот а во соглас-
ност со девизните прописи. 
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IX. Казнени одредби 

Член 25 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап организација на здружен труд 
или друго правно лице, што во својство на инвес-
титор ќе му отстапи изградба на инвестиционен об-
јект на странски изведувач: 

1) ако ја немаат потврдата на Стопанската ко-
мора на Југославија од член 4 став 2 овој закон; 

2) ако со договорот за кредит или со друг меѓу-
народен договор не е предвидена обврска на ин-
веститорот да му овозможи на странскиот изведу-
вач учество во постапката за отстапување (член 5 
став 1 точка 1); 

3) ако со договорот за вложување средства од 
странски правни или физички лица, заради заед-
ничко работење, не е предвидена обврска на до-
машниот инвеститор, заради изведување на специ-
фични или особено сложени работи на инвестицио-
нен објект, да му овозможи на странскиот изведу-
вач специјализиран за изведување на тие работи, 
да учествува во постапката за отстапување на так-
ви работи (член 5 став 1 точка 2); 

4) ако изградбата на инвестиционен објект, од-
носно изведувањето одделни работи на инвестицио-
нен објект му ги отстапи на странски изведувач 
преку непосредна погодба, а за тоа не се исполнети 
услови од член 7 став 2 на овој закон; 

5) ако пред добивањето на претходно одобрение 
со странски изведувач преговара за склучување до-
говор за отстапување изградба на инвестиционен 
објект, односно изведување на одделни работи на 
инвестиционен објект што според посебните пропи-
си е од интерес за народната одбрана, или ако на 
странски изведувач му даде податоци што се одне-
суваат на тој објект, односно на таа изградба, или 
му дозволи премерување (член 11>; 

6) ако изградбата на инвестиционен објект, од-
носно изведувањето одделни работи на инвестицио-
нен објект му ги отстапи ка странски изведувач, а 
не обезбеди или не ги користи потребните девизни 
средства на начинот пропишан со одредбите од член 
22 на овој закон. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна до 3.000 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружен трз^д или во 
друго правно лице што се јавуваат во својство на 
инвеститор. 

Член 26 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап странски изведувач — правно 
лице: 

1) ако материјал за градење на инвестиционен 
објект или за изведување одделни работи на ин-
вестиционен објект, или опрема што се вградува во 
инвестиционен објект увезе, а за тој увоз не се 
исполнети условите од член 15 на овој закон; 

2) ако во пропишаниот рок не го извести над-
лежниот орган или организација на здружен труд 
во републиката, односно во автономната покраина 
за започнувањето на работите или за своите потре-
би од домашни работници, за условите за вработу-
вање и за нивната квалификациона структура 
(член 16); 

3) ако при изградбата на инвестиционен објект, 
односно при изведувањето на одделни работи на 
инвестиционен објект вработи странски лица про-
тивно на одредбите од член 17 став 1 на овој закон 

Член 27 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок странски изведувач — физичко лице 
ако изврши некое од дејствијата од член 26 на овој 
закон. 

Ако е во прашање прекршок поради дејствие 
од член 26 точка 1 на овој закон, покрај казната 
за тој прекршок ќе се изрече , и заштитната мерка 
одземање на имотната корист остварена со извршу-
вањето на прекршокот. 

X. Завршна одредба 

Член 28 
На 5 декември 1970 година, како ден на влегу-

вањето во сила на Законот за отстапување изградба 
на инвестиционен објект на странски изведувач 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/70), престана да 
важи Наредбата за условите за отстапување на из-
градбата на инвестиционен објект на странски из-
ведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63). 

345. 

Врз основа на член 89 став 2 од Законот за сред-
ствата и за финансирањето на Југословенската на-
родна арммја („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ВОЕНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ И ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ ГИ ДОСТАВУ-
ВААТ ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

1. Сојузниот секретаријат за народна одбрана и 
воените единици и воените установи, согласно со 
член 89 од Законот за средствата и за финансира-
њето на Југословенската народна армија (во ната-
мошниот текст: Законот), ги доставуваат до Служ-
бата на општественото книговодство следните пода-
тоци за средствата на Југословенската народна ар-
мија, и тоа: 

1) Сојузниот секретаријат за народна одбрана — 
— список на сите воени сметководствени центри и на 
воените единици и воените установи што имаат жи-
ро-сметки; 

2) воените единици и воените установи: 
— за расходите — шифрирани податоци за ви-

дот на расходите (лични или материјални расходи); 
— за приходите — шифрирана ознака на при-

ходите што се евидентираат во буџетот на федера-
цијата, согласно со член 11 став 2 од Законот. 

2. Сојузниот секретаријат за народна одбрана и 
воените единици и воените установи доставуваат до 
Службата на општественото книговодство и пода-
тоци за обезбедување на плаќањето за изградба тг 
набавка на станови, согласно со член 64 став 1 од 
Законот. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"« 

P. в. п. бр. 23 
31 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 

генерал на армија, 
Никола Љубичић, е. р. 
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346. 

Врз основа на член 79 став 2 од Законот за сред-
ствата и за финансирањето на Југословенската на-
родна армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/74), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ КАПАЦИ-
ТЕТИ И ИНВЕСТИЦИОНАТА ОПРЕМА ПРИ ЧИЈА 
ИЗГРАДБА ИЛИ НАБАВКА НА ВЛОЖЕНИТЕ ПА-
РИЧНИ СРЕДСТВА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НА-
РОДНА АРМИЈА ДАНОЦИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ 
МОЖАТ ДА СЕ ВОВЕДУВААТ САМО СО СОЈУЗЕН 

ЗАКОН 

1. Како посебни капацитети и инвестициона 
опрема, во смисла на член 79 став 1 од Законот за 
средствата и за финансирањето на Југословенската 
народна армија, при чија изградба или набавка на 
вложените парични средства на Југословенската на-
родна армија даноци и други давачки можат да се 
воведуваат само со сојузен закон, се сметаат: 

1) капацитетите на организациите на здружен 
труд што произведуваат предмети за вооружување 
и воена опрема или другите капацитети што органи-
зацијата на здружен труд ја оспособуваат за такво 
производство, што, врз основа на член 84 став 1 од 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/74), ќе таг определи Сојузниот извршен 
совет; 

2) инвестиционата опрема за недвижните пред-
мети што сочинуваат средства на Југословенската 
народна армија. 

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

P. в. п. бр. 24 
31 мај 1976 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за народна одбрана, 

генерал на армија, 
Никола Љубичиќ, е. р. 

347. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 39/74). сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE ZEIT" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Die Zeit", број 16 од 9 април 
1976 година, што излегува на германски јазик во 
Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/432 
11 мај 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

348. 

Врз оанова на член 59 став 1, во врска со член 13 
од Законот за внесувањето и растурањето на стран-
ски средства за масовно комуницирање и за стран-
ската информативна дејност во Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр 39/74). сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

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

ЊЕТО НА КНИГАТА „YOUGOSLAVIE" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на книгата „Yougoslavie" од авторите Јеап-
-Marie Domenach и Alain Pontault, што е печатена 
на француски јазик во издание на ,.Seuil" 
од Париз, Франција. 

Бр. 650-1-5/420 
12 мај 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, е. р. 

349. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за на-
родната банка на Југославија и за единственото мо-
нетарно работење на народните банки на републи-
ките и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72 и 36/75), во 
врска со одредбите на оддел 3 од Резолуцијата за 
заедничката политика на економскиот и социјалниот 
развој на Југославија во 1976 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 60/75) и точка 7 од Основите на 
заедничката кредитно-монетариа политика во 1976 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), Советот 
на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на 
кредитната политика во 1976 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/76) во точка 6 став 1 одредбата под 
2 се менува и гласи: 

„2) за кредитирање на извозот на стоки на ко-
мерцијален кредит — до височината од 70% од сос-
тојбата на кредитот што за таа намена деловната 
банка ft го дала на организацијата на здружен труд 
врз основа на исправи за извршениот извоз на стоки 
заверени од царинарницата, договор со странски 
купувач и соодветни хартии од вредност ако се 
предвидени со договорот со странскиот купувач, а 
под услов користењето на кредитот од примарната 
емисија да не трае подолго од 24 месеци за извоз на 
сериска опрема, од 13 месеци за извоз на трајни по-
трошни добра и од 6 месеци за извоз на други 
стоки;". 

2. Во точка 7 став 5 зборовите: „М" и „G" се 
бришат. 

3. Во точка 14 став 3 зборовите: „за продажба 
на шински возила и бродови, односно со рок на 
Втасаност до 12 месеци, за продажба на друга опре-
ма,", запирката по зборовите: „во земјата" и зборо-
вите: „а најмногу до 30% од вредноста на продаде-
ната опрема, односно бродови на кредит во земјата" 
се бришат, а процентот: „40%" се заменува со про-
центот: „50%". 
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Во став 4 одредбата под 2 се брише. 
Досегашната одредба под 3 станува одредба 

ПОД 2. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 32 
26 мај 1976 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите, 
гувернер 

на Народната банка на Ју-
гославија, 

Бранислав Чолановић с. р. 

350. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

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

-ПАЛЕТИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 10 јули 1975 година 
склучија и потпиша Спогодба за промена на затече-
ните цени за бокс-палети, со тоа што производител-
ската организација на здружен труд да може да 
ги зголеми своите затечени продажни цени, при по-
стојните услови на продажбата, до 16%. 

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. 1287 од 7 мај 1976 го-
дина. 

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

Претставник на производителот: Товарна ковин-
ске опреме „Примат" — Марибор. 
Претставници на купувачите потрошувачи: 6 
купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

351. 

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

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ ЗА ЦЕВКИ РНС-2, ВИСЕЧКИ СКЕЛИЊА 
И ДИГАЛКИ ЗА ВИСЕЧКИ СКЕЛИЊА, ЗА ПРИ-
ДРУЖНА ОПРЕМА И ЗА НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 27 март 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за машини за цевки РНС-2, висечки 
скелиња и дигалки за висечки скелиња, за прид-
Р3гжна опрема и за нивни резервни делови, со тоа 
што производителската организација на здружен 
ТРУД да може да ги зголеми своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 18%. 

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 предвидена во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 1363 од 7 мај 1976 го-
дина. 

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

Претставник на производителот: Тозд „Велт" — 
— Чрномељ. 
Претставници на купувачите потрошувачи: 6 
претставници купувачи-потрошувачи потписни-
ци на Спогодбата. 

По извршеното споредување со изворниот 
текст, утврдено е дека во текстот на Решението за 
намалување на царината на увозот во 1976 година 
на склопови, потсклопови и делови за производство 
на патнички автомобили, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/76, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИ-
НАТА НА УВОЗОТ ВО 1976 ГОДИНА НА СКЛО-
ПОВИ, ПОТСКЛОПОВИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ 
Во точка 5 став 1 наместо зборовите: „се оства-

рени" треба да стои: „се остваруваат". 
Од Сојузниот извршен совет Белград, 28 мај 1976 

година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за содржината 
на одделни конта во Основниот контен план за ор-
ганизациите на здружениот труд, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 12/76, се поткрале долуна-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИ КОНТА ВО ОСНОВНИОТ КОНТЕН 
ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД 
Во член 3 во важечкиот член 12 во изменетиот 

став 8 наместо зборовите: „посебните побарувања" 
треба да стои: „посебно побарувањата". 

Во член 7 во важечкиот член 20 во новиот став 
7 наместо зборот: „добавувачите" треба да стои: „ку-
пувачите". 

Во член 9 во изменетиот член 27 во став 5 на-
место зборот: „расходи" треба да стои: „приходи". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 4 мај 1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Решението за југосло-
венските стандарди од областа на градежништвото, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/76, се 
потпаднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-
ДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во точка 5 наместо зборовите: „30 април 1976 
година" треба да стои: „31 јули 1976 година". 

Од Југословенскиот завод за стандардизација, 
Белград, И мај 1976 година. 



Петок, 4 јуни 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 — Страна 599 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Спогодбата за про-
мена на затечените цени за серуми и вакцини, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/76, се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ 

ЦЕНИ ЗА СЕРУМИ И ВАКЦИНИ 
Во точка 1 по зборот: „зголемат" треба да се до-

дадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
28 мај 1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Спогодбата за промена 
на затечените цени за крв и за деривати од крв, об-
јавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/76, се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ 

ЦЕНИ ЗА КРВ И ЗА ДЕРИВАТИ ОД КРВ 
Во точка 1 по зборот: „зголемат" треба да се до-

дадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
28 мај 1976 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Спогодбата за про-
мена на затечените цени за инфузиони раствори и 
за системи за инфузија, објавен во „Службен лист 
нг СФРЈ", бр. 16/76, се поткрала долунаведен га 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И ЗА СИ-

СТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈА 
Во точка 1 по зборот: „зголемат" треба да се до-

дадат по погрешка изоставените зборови: „во просек, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
28 мај 1976 година 

У К А З И 
Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РУЕПУБЛИКА БУРУНДИ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА БУРУНДИ 

I 
Се отповикува 
Мирко Калезиќ од должноста извонреден и 

(Вполномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Бу-
рунди. 

II 

Се назначува 
Милан Косевски, извонреден и ополнзомоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Уганда, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Бурунди, со седиште во Кампала. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе to 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 12 
14 мај 1976 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за особени заслуги во ширеЕ1ог*^ и јакнењето 
на братството и единството меѓу ш те народи и 
народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Аранђелозић Милорада Будимир, Добријевић 
Јове Милан, Дукић Стевана Саво, Гавриловић Пе-
тра Ружица, Рајчевић Саве Олга. Рожић Јанка Иван, 
Смол^еновић Саве Алекса, Старчевић Милка Дра-
гиња, Терихај Ивана Томо, Весел Гавре Бранка, Ву-
кичевић Илије Евица; 

— за особени успеси во работата од посебно 
значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ ' 

Павловић Чедомира Никола, Заткалик Аурела 
др Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алекса Радисава Невенка, Али ловић Мамута 
Ариф, Аранђеловић Петра Зора, Аритоновић Лаза-
ра Ружица, Бабаљ Богића Коса, Бабовић Војина 
Милорад, Бартол Ернеста Ернест, Бартолић Петра 
Зорко, Баштић Остоје Остоја, Бисенић Радосава 
Миладин, Богдановић Бранислава Милунка, Богу-
новић Николе Надежда, Бошков Николе Стојан, 
Бошковић Гаше Данило, Божовић Вида Љубомир, 
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Булајић Андрије Анђелија, Црнобори Антона Дарио, 
Цветковић Стојана Милан, Цвилужец Стјепана Јо-
сип, Чудић Милете Милан, Ћамиловић Ратка Адам, 
Ћук Миле Младен, Ћурак Андрије Славица, Дамја-
новић Лазара Никола, Дивјак Божидара Берислава, 
Докић Љубомира Милица, Дотлић Боже Раде, Дра-
гој Љубе Стево, Дуп ланчић Ду је Душко, Ђевит Му-
рата Мујај, Ђорђевић Владимира Вера, Ераковић 
Живана Милорад, Фравкола Богдана Ковиљка, Га-
чић Стеве Милица, Грујовић Дике Милан, Хорватин 
Јурај а Стјепан, Ибрахимбеговић Димитрија Верица, 
Илић Илије ЈБубиша, Ивановић Војислава Дими-
трије, Ивашковић Мила Никола, Јанковић Теодора 
Стеван, Јекић Милорада Даринка, Јеремић Илије 
Милан, Јокић Крстивоја Војислав, Јончић Брани-
слава Вера, Јовановић Милована Милена, Јовић Исе 
Никола, Јурковић Николе Иван; 

Калиќ Богољуба Добринка, Караџић Рада Радој-
ка, Клишанин Јуре Иван, Кнежевић Јована Босиљ-
ка, Кнежевић Милана Нада. Коковић Паје Милојко, 
Колунџић Јована Тереза, Константинови^ Богољуба 
Иван, Костић Јована Константин, Ковачевић Рада 
Бранко, Крњић Милољуба Славољуб, Кукавица 
Миле Гојко, Кукић Душана Бранко, Лаштро Фрање 
Јосип, Лазетић Николе Анкица, Левицки Јакова 
Предраг, Лиздек Тодора Владо, Лончар Миле Марко, 
Мачек Матије Иван, Манце Андрије Крешо, Марја-
новић Батрића Јелена, Марковић Петра Лепосава, 
Мартиновић Анте Сенка, Матић Недељка Николета, 
Медић Саве Милан, Мићановић Цветка Владета, 
Микашиновић Ђуре Даринка, Миленковић Грује др 
Ђорђе, Миленковић Александра Станко, Милојевић 
Милоја Драгутин, Милосављевић Лазара Милка, 
Милошевић Петра Ружица, Миловановић Благоја 
Рајко, Мрша Пашка Анте, Николић Драгомира Или-
ја, Николовски Крсте Бојко; 

Павков Славка Даривоје, Павлица Милана Да-
нило, Петковић Јосифа Стеван, Петричевић Мило-
вана Војислава, Петров Христе Милче, Петровић 
Миле Мирко, Пикулић Душана Александар, Попо-
вић Милојка Дара, Посавец Мије Стјепан, Поточки 
Максе Мијо, Прибић Душана Милан, Приклемајер 
Јосифа Иванка, Прокић Стевана Миланка, Пуцко 
Милана Владимир, Ранковић Војислава Стојанка, 
Рашовић Стевана Ђорђије, Ражњатовић Јоже Васи-
лије, Реџић Хусе Мустафа, Самарџић Николе Бран-
ко, Скочић Симе Ђорђе, Славица Стипе Никола, 
Смаилагић Салиха Смаил, Станићевић Драгољуба 
Зорица, Станимировић Драгише Милица, Станојчић 
Дамјана Даница, Стефановић Ђорђа Богољуб, Сте-
ља Марка Миле, Стојић Михајла Богољуб, Шиљак 
Хамида Хамза, Шпановић-Ливада Љубана Драгица, 
Швоња Спасе Савка, Тодоровић Душана Драган, 
Томљеновић Саве Мара, Трашевић Милосава Радо-
слав, Ускоковић Марка Антун, Вељановски Владе 
Боривоје, Видушек Ђуре Марија, Војиновић Алекса 
Душан, Војводић Рада Веселин, Врховски Ивана Стје-
пан, Вујић Ивана Елизабета, Вујиновић Ђуре Јово, 
Вујиновић Душана Марко, Вуковић Андрије Данило, 
Вуковић Томе Недељко, Загорчан Штефана Штефан, 
Змај ковић Срећка Љубиша, Зобарић Ивана Иван, 
Живановић Милорада Тихомир, Живковић Диони-
сија Љубинка, Жнидарец Фрање Станко, Жупано-
вић Анте Владимир; 

— за примерни заслуги и умешност во работа-
та на развивање постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање на 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Кршић Јована Никола, Гостимир Станка Станко, 
Крстајић Драгутина Милорад, Лојо Мухамеда Ибро, 
Вукмировић Илије Ђуро, Вуковић Мијајла Божо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Аџаип Шпире Миленко, Алексић Станоја Бошко, 
Амановић Захарије Бранко, Андоновић Благоја Љу-
бица, Андрић Радована Александар, Ардалић Бла-
гоја Урош, Арсевски Трајана Благоја, Бајић Симе 
Драгољуб, Бакалбашић Марка Мато, Бакић Проко-
пија Ђорђе, Бакочевић Љуба Обрад, Бараћ Боже 
Јаков, Баришић Јосипа Никица, Бегановић Зеха 
Сабиха, Верник Мате Љиљана, Благојевић Хра-
нислава Момчило, Богданић Емила Фрањо, Бог-
дановић Луке Илија, Бољевић Сима Божидар, 
Борозан Мирка Анђелко, Брајковић Ивана Дра-
го, Брдар Драгана Бошко, Бркан Мате Ђуро, 
Бугарски Новака Петар, Циндрић Јозе Ивица, 
Црнић Фрање Милан, Цветковић Драгутина Ми-
хајло, Цвијановић Буде Никола, Чесењ Антуна 
Иван, Ћеранић Дане Јован, Ћоровић Тодора Све-
тозар, Ћулум Илије Гојко, Ћунковић Јована Алек-
сандар, Ћупић Ђуре Душан, Ћупурдија Ђуре Илија; 

Дабановић Томе Милорад, Дасовац Јуре Фрањо, 
Делале Јосипа Иво, Деспот Мирка Здравко, Димов-
ски Пане Тодор, Драгаш Јаше Данило, Драгојевић 
Франка Винко, Дрмић Андрије Мирко, Дубравчић 
Данила Звонко, Џомбета Крсте Радован, Ђурић Ни-
коле Вукица, Фанфани Антона Јосип, Патовић Мар-
ка Томо, Филиповић Миливоја Радивоје, Фистрић 
Вјекослава Бранко, Фрчко Јосипа Штефан, Гафић 
Јакуба Неџиб, Гавриловић Петра Ружица, Газивода 
Миле Мирко, Георгиј евски Кире Драган, Голоб Ма-
рија Владимир, Гргас Бене Анте, Гутовић Обрада 
Бранко, Хаџибеговић Алије Сулејман, Хнатко Васе 
Емил, Илибашић Павла Стеван, Инђић Миће Пане, 
Ирга Јосипа Славко, Иванчић Матије Матија, Ива-
новић Ђуре Бранка, Ивановић Мате Војислав, Ја -
ковљевић Милисава Драгомир, Јанковић Тодора 
Светозар, Јањош Боривоја Војин, Јелушић Аугуста 
Мирко, Јерковић Стеве Миле, Јокић Петра Драгоја, 
Јовановић Стоје Душко, Јовановић Војина Јаков, 
Јовановић Драгише Јован, Јовановић Алексе Ката-
рина, Јовановић Милентија Милан, Јовановић Воји-
на Реља, Јовановић Драгомира Вера, Јоветић Стева-
на Владимир, Јовичић Петронија Драго, Јурић Или-
је Марко; 

Канлић Алије Хамед, Капетановић Мустафе 
Сулејман, Кашаљ Људевита Станко, Кево Марија-
на Анте, Косовић Марка Богдан, Костић Станими-
ра Јеленко, Костић Алексија Радомир, Костић Бра-
нислава Велимир, Котарац Богдана Десанка, Ковач 
Драгутина Ловро, Ковачевић Креше Ксенија, Кова-
чевић Адама Живко, Козар Фердинанта Виктор, 
Кремић Миливоја Милка, Крижан Мартина Бранко, 
Крнчевић Шиме Никица, Крстовић Марка Трипо, 
Кукрић Душана Милош, Куштриновић Ратка Сло-
бодан, Лабура Рока Анте, Лабура Рока Јаков, Ла-
кић Благоја Слободан, Лазић Луке Миленко, Лилић 
Милана Властимир, Лукшић Томе Јосип, Мачкић 
Хасана Неџиб, Мајсторовић Јанка Неђо, Мандић 
Ристе Бранислава, Манић Васе Драгољуб, Маринић 
Крсте Трипо, Маринковић Милорада Драгутин, Мар-
ковић Душана Миливој, Марковић Хивзије Ул фета, 
Марковић Станоја Зоран, Мартић Јуре Јосип. Ма-
шић Живорада Десимир, Матас Ђуре Анђелка, Ма-
тијаш Ђуре Адолф, Матошин Ивана Розарио; 

Мерџанић Зулфе Насуф, Мешић Бајре Раиф, 
Михаиловић Љубомира Радован, Михаиловић Ђор-
ђа др Зоран, Микулић Јозе Фрањо, Милановић Дра-
гутина Фрањо, Милић Косте Драгиша, Милисавац 
Срете Славко, Миливојевић Тривуна Бранко, Мил-
ковић Милића Слободан, Милош Јерка Томислав, 
Милошевић Ивана Љубомир, Милошевић Владими-
ра Милош, Миловановић Љубомира Миодраг, Ми-
ловановић Адама Станимир, Миловановић Душана 
Живорад, Миловић Јове Слободан, Миљевић Адол-
фа др Александар, Мимица Јосипа Анђелка, МиниК 
Тихомира Боривоје, Мишку лин Драге Марко, Ми-
тровић Стевана Момчило, Мујичић Ристе Јован, Не-
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Старовић Радосава Рајко, Никитовић Тодора Мило-
љуб, Николић Миодрага Божидар, Николић Крсте 
Божо, Николић Мирка Душан, Николић Љубише 
Оливера, Обрадовић Живојина Драгомир, Огњено-
вић Милосава Даница, Остојић Љубомира Светомир; 

Пашалић Марјана Весна, Паунић Симе Томи-
слав, Павловић Илије Бранислав, Павловић Ђуре 
Иван, Павловић Петра Миодраг, Павловић Марјана 
Петар, Павловић Адама Радиша, Пех Ловре Јосип; 

Перишић Симеуна др Јасминка, Перишић Ми-
лутина Олга, Перкић Александра Велибор, Пернар 
Мила Миле, Перовић Душана Косовка, Першић 
Мате Ана, Петковић Стеве Лазар, Петковић Мате 
Трипо, Петковић Шима Вицко, Петричевић Саве 
Илија, Петровић Драгутина Ана, Петровић Милоса-
ва Милета, Петровић Мирка Симо, Плазинић Мило-
мира Бранко, Пленча Фране Николина, Побулић-
-Сотировски Павла Софија, Половина Лазе Славко, 
Премуда Фрање Фрањо, Протић Јована Милица, 
Протива Франца Франц, Радетић Антона Петар, Ра-
дојчић Петка Радомир, Радосављевић Раке Петар, 
Радовић Јована Никола, Раичевић Ђорђа Емилија, 
Рајчан Сјепана Винко, Рајичић Милије Драган, Ра-
јичић Стевана Вилиман, Ракетић Младена Миленко, 
Ракочевић Душана Светлана, Реџић Салка Хамдија, 
Регоја Рада Коста, Рибић Саве Милорад, Ристевски 
Михајла Огњен, Ристић Благоја Надежда, Ристић 
Чедомира Петар, Ромчевић Вује Мирјана; 

Секулић Крсте Ранко, Север Рока Вјекослав, 
Симин Луке Павле, Скрчевић Николе Младен, Со-
фтић Ибре Мухидин, Сокић Светолика Танаско, 
Станичић Ива Звонко, Станковић Војина Вукашин, 
Станојевић Драгослава Драгиша, Станојевић Бранка 
Милица, Стоиловски Глигоров Миле, Стојановић 
Живана Богољуб, Стојановић Илије Младен, Сто јин 
Мила Јелка, Стојковић Светозара Голуб., Стојнић 
Миће Милка, Сужњевић Рада Спасенија, Шафранић 
Стјепана Јосип, Шеатовић Рада Милан, Шепаровић 
Анте Невенка, Шикарац Саве Божидар, Шимковић 
Милорада Жарко, Шишић Узеира Кемал-Мирзо, 
Шољан Јосипа Дубравка, Шормаз Ивана Антон, 
Шопггарић Ђуре Иван, Штор Едварда Антон, Штра-
хић Туфке Фехим, Шућуровић Милана Јова, Н о -
вачки Петра Милош, Танкосић Божидара Драгомир, 
Томић Илије Марица, Томић Илије Симо, Топић 
Ивана Љубомир, Триповић Ђуре Миленко, Васиље-
вић Луке Недељко, Величковић Живка Живорад, 
Вербункић Димитрија Владимир, Вешовић Душана 
Евица, Видовић Јозе Иван, Визи Андраша Паљо, 
Влаховић Антуна Иван, Војић Здравка Ненад, Ву-
чићевић Душана Бранко, Вујић Иве Томислав, Вуј-
ковић Саве Божо, Вујошевић Луке Босиљка, Вујо-
шевић Љубомира Славка, Вукшић Рада Мирко, 
Завишић Родомира Љиљана, Зековић Бранка Сте-
ван, Зеничанин Алмаса Салко, Згоњанин Петра Ни-
кола, Зубић Симе Маринко, Жигић Данијела Владо, 
Живков-Станисављевић Севера Мирјана, Жупано-
вић Ивана Јосип; 

— за успеси во раководењето со единиците на 
вооружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за заслуги за нивното 
зацврстување и оспособување за одбрана на неза-
висноста на нашата земја 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

Кладар Душана Јово, Милашиновић Саве Бра-
нислав, Новаковић Јове Душан, Радаковић Јована 
Никола, Видак Марка Јосип; 

— за заслуги здобиени во борбите против не-
пријателот за ослободување на земјата, како и на 
изградбата и развитокот на самоуправното соци-
јалистичко општество 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бродман Лавослава Јосиф; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Абрамовић Мартина Јосип, Аџанчић Бошка Ми-
лан, Алексић Светислава Здравко, Андриј ашевић 
Стојана Јулка, Анђелић Савића Момир, Антониј е-
вић Миливоја Миленко, Арбутина Стеве Драган, 
Бабић Иштвана Тереза, Бачић Ивана Дана, Бако-
вић Апостола Милка, Балтић Тихомира Богослав, 
Бандз^ка Радоје Гојко, Барбарић Ивана Тереза, Ба -
рушић Станка Боро, Баждалић Ахмета Мустафа, 
Бекавац Ивана Невенка, Бектић Шаћира Хасан, 
Бенц Мије Жељко, Бератовић Алексе Ранко, Бери-
ша Седмана Адем, Бјелобрк Јозе Балтазар, Бјело-
брк Ристе Никола, Богић Александра Милета, Бого-
јевић Добривоја Зорка, Бошковић Радивоја Милан, 
Бошковић Михаила Славка, Бошковић Љубомира 
Срђан, Бућан Рада Петар, Бук-Бабанкћ Светозара 
Родослава, Булајић Стевана Радосав, Булатовић Ву-
чића Милан, Буљубашић Хајдара Ахмет; 

Цакић Александра Петар, Царл Ахмета Девлета, 
Церовац Милорада Михаило, Цвејић Богољуба Бо-
ривоје, Цветичанин Јосе Лука, Цветковић Симе Љи-
љана, Цветковић Радомира Миленка, Цветковић Ни-
коле Миломир, Цветковић Софроније Панта, Чампа-
ра Захира Салко, Челебић Томажа Аница, Челхар 
Јоже Иван, Чешљај Марка Јосип, Четковић Петра 
Вукашин, Чичић Мила Велимир, Чолић Јована Ми-
лена, Чрчек Антона Непца, Чреп Јосипа Јања, Ћо-
совић Добросава Љубодраг, Дакић Уроша Марија, 
Дангубић Милана Драгица, Делале Анте Миљенко, 
Делимустафић Неџиба Сабахета, Десница Ђоке 
Живко, Димитровска Петра Мирослава, Дивић Пав-
ла Петар, Диздаревић Реџа Садија, Доневић Спире 
Јанко, Драл:етић Мате Лука, Дробац Боже Мара, 
Дурлевић Милосава Владимир, Ђинђић Констатина 
Драгослава, Ђокић Симона Симка, Ђорђевић Ста-
нимира Боривоје, Ђуђић Љубомира Остоја, Ђугум 
Миладина Зорка, Ђукановић Марка Бранимир, Ђу-
рић Властимира Милан, 

Елез Владе Радован, Ели ј аш Павла Стеван, 
Ерцеговић Јосипа Марко, Ерић Светислава Живорад, 
Фербер Едвина Бранко, Фијавж Алојза Макс, Фи-
лимоновић-Бобан Дује Иванка, Филиповић Николе 
Зорка, Еритељ Јанеза Јожа, Гајић Неђе Миле, Гам-
бирожа Анте Матија, Гара Стојана Драгица, Гарић 
Мухарема Хатиџа, Герјевић Ратка Габријела, Гло-
бочник Франца Марија, Тодић Војислава Миодраг 
Гојић Славка Загорка Голубовић Јована Велимир, 
Голубовић Милосава Жарко, Граховац Стојана Ми-
лка, Тргаш Стипе Мате, Гргић Душана Добрила, 
Хабе Леополда Рудолф, Хаџидураковић Димитрија 
Драгиња, Христов Вукана Војка, Хркаловић Бошка 
Владимир, Илић Радослава Раденко, Илић Јанаћка 
Захарије, Илић Радојице Живојин, Илијевски Ду-
шана Грозданка, Исљами Фази ла Хајриз, Иванко-
вић Пере Никола, Иванушић Илије Иван, Ив а пага-
нин Ранка Раде, Јаклић Ловре Анте, Јанићијевић 
Живојина Анђелка, Јанковић Јована Аврам, Јанко-
вић Пере Којо, Јанковић Илије Милован, Јанковић 
Миле Зорка, Јањић Јаше Зорица, Јевтић Драгољу-
ба Владанка, Јокић Марина Марија, Јоковић Пере 
Божидар, Јоксимовић Радомира Љубица, Јосиповић 
Јерка Недо, Јованчић Љубомира Слободан, Јовано-
вић Светислава Душан, Јовановић Миодрага Ната-
лија, Јовановић Јанеза Соња. Јовичић Боже Душан-
ка, Јовићевић Љубише Вера, Јуреш Анте Данило, 
Јуришић Шпире Маријан; 

Кајмаковић Авде Хазим, Кантарџић Ахмеда Му-
стафа, Каралић Марка Радослав. Карапетровић 
Драгише Божидар, Карпов Мартина Мира, Ка ружић 
Нина Звонко, Кецић Милана Љубомир, Кезуновић 
Вуколе Рајко, Кленовшек Карла Алојз, Кљун 
Франца Милена, Кнежевић Павла Драгица, Кнеже-
вић Драгића Драгиша, Кнежевић Радомира Драго-
љуб, Кнежевић Благоја Светозар, Којић Драгомира 
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Хермина, Којић Петра Јанко, Колесар Алексе Ми-
рослава, Коломанко Франца Аница, Константиновић 
Стевана Теодора, Коњевић Душана Радинка, Кораћ 
Веселина Станка, Костадиновски Јована Ђорђе, Ко-
стовски Светозара Петре, Ковачевић Богдана Јосип, 
Ковачевић Тодора Коста, Ковачевић Љубомира Ми-
рко, Ковачевић Илије Сретен, Крајишник Пере Бо-
шко, Крстевски Стојче Јован, Кушер Вјекослава 
Аугуст, Кузман Вјенцеслава Вјекослав; 

Лапа јие Франца Јулијана, Лазић Михаила Ми-
ланко, Лазовић Новака Јованка, Лазовић Драгољу-
ба Властимир, Лемеш Мустафе Шевко, Лесковац 
Аугуста Романо, Левнајић Симе Петар, Личинић 
Војислава Нада, Лилић Илије Михајло, Логар Ма-
тевжа Иван, Лончар Стевана Недељка, Лукић Ми-
ливоја Србољуб, Лукић Мате Велимир, Љубомиро-
вић Мухамеда Азра, Мајмулин Тодора Божана, Ма-
леш Бранка Миле, Малетић Михајла Косара, Ма-
линовски Генча Сеимеон, Маљковић Наума Љуби-
на, Марин Људевита Бисерка, Маркић Боже 
Иван, Марковић Божидара Гордана, Мартиновић 
Иве Марко, Матијашчић Мартина Јурај, Матовић 
Глигорија Душан, Месарич Јожета Јоже, Месалџија 
Станка Мијо, Метеж Ивана Јелка, Мичић Николе 
Нада, Мићевић Божидара Станислав, Милановић 
Милана Душан, Миленковић Михајла Милче, Ми-
линковић Животе Миладин, Милосављевић Чедо-
мира Миодраг, Милошевић Луке Анка, Милошевић 
Бошка Тодор, Миловановић Жике Душко, Миловић 
Танаска Милица, Миљковић Милорада Драгица, 
Миљковић Војислава Светислав, Мишић Стјепана 
Ката, Митрић Гашпара Божена, Митровић Михајла 
Десанка, Митровић Бранислава Мирослава, Мојси-
ловић Благоја Стеван, Мркобрад Николе Милан, 
Мркоци Јанка Стјепан, Мунђехасић Ибрахима Хида, 
Мунић Ивана Антон, Мурко Карела Алојз. Муста-
пић Јозе Душан, Мутабгдија Бранка Данило; 

Нађ Фрање Ференц, Накичевић Нурије Се-
лим, Недељковић Бранислава Спасоје, Николић Ми-
лорада Добрила, Никшић Зуке Шућро, Нинковић 
Рада Драгица, Новаковић Тоде Анђа, Новаковић 
Николе Тихомир, Окука Тодора Томислав, Олеар 
Дионијие Симеон, Омерачић Вејсила Фатима, Опа-
чић Петра Ана, Орловић Вјекослава Антон, Оско 
Ивана Марија, Озринић Милана Душан, Пајевић 
Лаза Перица, Пакашки Емила Драгослав, Панчић 
Витомира Вјекослав, Пантић Чедомира Ратко, Па-
пић Стевана Оливера, Пасенец Петра Звонко, Паш-
калин Мате Анте, Пауновић Стојана Надежда, Пау-
новић Душана Раде, Павловић Ненада Драгољуб, 
Павловић Милутина Јаворка, Павловић Николе 
Владислава, Пејовић Бошка Радоје, Перц Михајла 
Ана, Петровић Вукоја Будимир, Петковић Влајка 
Милосија, Пицак Стјепана Стјепан, Пијетловић Ла-
зе Весељко, Пилепић Анте Душан, Пилих Ивана 
Марија, Пирнар Алојза Иван, Пољаковић Војислава 
Војислав, Попов-Танасковић Гвоздена Борка, Попо-
вић Спасе Лука, Поповић Томе Госпава, Поповић 
Милоша Миодраг, Поповић Добривоја Савка, Поса-
вец Мате Марица, Презељ Јожета Антон, Пргомеља 
Милоша Радојка, Пркић Фране Марија, Проха Бе-
ше Ибрахим, Пурковић Сафета Бахрија, Пушкар 
Хасана Фатима, Пушник Јожета Јожефа; 

Радојевић Миливоја Станко, Радојичић Средоја 
Милорад, Радојковић Милете Миодраг, Радосавље-
вић Радомира Петар, Радосављевић Голуба Радос-
ав, Радовановић Алојза Иванка, Радовић Нај дана 
Вера, Радуловић Драгослава Вера, Раић Станка Лу-
ка, Рајевић Вељка Видо, Рајковић Стевана Драгица* 
Ракић Богосава Милош, Рамовић Адема Авдија, 
Ранковић Павла Ката, Рашић Павла Владо, Разум 
Вилима Фрањо, Релић Милана Мара, Ретељ Ивана 
Драго, Родић Милоша Бранко, Рожић Недељка Ана, 
Самоторчан Јосипа Берка, Сарић Мехе Шефика, 
Сарван Страјине Милија, Савић Драгана Анка, Са-
вић Живе Ружица, Сезер Аугуста Богомир, Симић 
Јожефа Милка. Симг;ћ Тодора Славко, Симоновски 
Радивоја Нада, Синђелић Јове Станка, Скитарелић 

Ilpre Анкица, Скок Јанеза Емилија, Слијепчевић 
Стевана Велимир, Слуга Антона Иван, Смајевић Ве-
хиба Зулфикар, Смајић Ибрахима Мухамед, Соко-
ловић Љубомира Александар, Спасић Милана Дани-
ца, Срдић Јована Јелена, Срдић Ђорђа Стево, Срећ-
ковић Милоша Љубинко, Станчић Цветина Славко, 
Станковић Спасе Добривоје, Станојевић Милана 
Марко, Станојевић Мишка Милисав, Стевановић 
Александра Зоран. Стјепчевић Николе Ђорђе, Сто-
исављевић Јове Душан, Стојановић Ранђела Благо-
је, Стојановић Драгише др Даринка, Стојановић Бо-
гољуба Надежда, Стојановић Живка Никола, Стоја-
новић Бранислава Станко, Стојчева Гаврила Савка, 
Стојић Душана Боримир, Суботић Рада Мира; 

Шакић Фрање Драго, Шашић Ивана Анкица, 
Шатора Чеде Војин, Шишић Сафета Хаџиб, Шкода 
Станка Анкица, Шкундрић Бранислава Љиљана, 
Шпехар Марка Јосип, Штефановић Анона Стјепан, 
Штих Алојза Терезија. Шуваковић Ивана Здравко, 
Талиловић Арифа Ибрахим, Тановић Етхема Џемил, 
Ташковић Рагиба Мехмед, Тоцев Диме Лена, То-
доровић Спасоја Ђорђе, Тодоровић Симе Милан, То-
доровић Рајка Мирјана, Тодоровић Станка Тројан, 
Томашевић Јулијана Албин, Тошић Спасоја Радојка, 
Трбојевић Милића Милош, Трифуновић Илије Слав-
ко, Турчиновић Адема Осман, Угљешић Саве Ми-
лева, Урошевић Радомира Радосав, Вајнг Јакоба Ан-
дрија, Варга Андраша Јулијана. Варга Јосипа Лади-
слав, Васић Милисава Анка, Васић Бранка Вера, Ва-
силевски Трајка Лазо, Васиљевић Драгише Мило-
мир, Васиљевић Спасоја Живан, Васковић Ранисава 
Зорка, Величковић Драгољуба Олга, Вељовић Јеро-
тија Маринко, Виденич Јосипа Евица, Владић Пан-
телије Цвета, Војиновић Стојана Гордана, Возилич 
Јожета Франчишка. Врдољак Јосипа Лада, Вучинић 
Јована Драган, Вучинић Милоша Петар, Вучковечки 
Јурај а Милан, Вујановић Недељка Вукосава, Вујић 
Ђура Јела, Вујовић Радоша Бранислав, Вујовић 
Ивана Драгица, Вуковац Симеуна Милица, Вуловић 
Магрема Рајко, Завишић Косте Милан, Зеленовић 
Марка Марија, Златни Миливоја Јелена, Злобко Ан-
тона Роман Жакељ Матевжа Јанез, Живановић Ми-
лана Боривоје, Живић Радивоја Живојин, Жоља Бо-
сиљке Милорад; 

— за примерна работа на развивањето полет 
за остварување на поставените задачи, како и за 
покажување на старешинските и војничките осо-
бини што служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Абрамовић Томе Љубица, Ацић Боривоја Пре-
драг, Аћимовић Чедомира Миломир, Аџиевска Јова-
на Даница, Аковић Крста Ђурђа, Андрић ЛЈ'ке Во-
јин, Ангеловски Панче Цветан, Ангеловски Ламбе 
Томо, Бабовић Станка Стојанка, Бајгорић Ибре Са-
лко, Бајрами Емина Шабан, Баковић Јакова Госпа-
ва, Балабан Васе Вукашин, Бан Јанеза Станко, Б а -
ничевић Петра Лина, Банићевић Марка Мирко, 
Бањац Исе Смиљка, Барач Јеролима Звонко, Барас 
Боже Винка, Бардак Илије Љубица, Барон Антона 
Мијо, Бартел Ивана Марија, Басарић Андрије Ву-
коман, Бастаћ Јакова Мирко, Башић Јована Ми-
лунка, Батев Томе Димитар, Баус Стипе Блаж, Ба-
жалац Саве Томислав, Беговић Јосипа Анка, Бекер 
Јосипа Јосип, Венчић Зорка Бранко, Бешировић 
Ивана Штефанија, Бјелетић Драгомира Станислава, 
Блажевски Трпе Владо, Бобић Николе Јанко, Бог-
данов Благоје Александар, Бобановска Јосипа Ма-
рија, Бобановски Трајана Стаменко, Богуновић 
Боже Бранко, Бојовић Жарка Слободан, Баковић-
-Цопић Мате Ивка, Борић Јакова Бошко, Борковац 
Будимира Милка, Боровчанин Милоша Мирко, Бо-
санчић Ђуре Раде, Бошковић Гојка Душан, Бошко-
вић Драгомира Иван, Бошњак Сретена Лепосава, 
Божин Здравка Жика, Брунчић Виктора Тихомил, 
Буловић Николе Мирко, Буразор Јовице Милан; 
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Церчић Стјепана Звонко, Церовић Спасоја Ми-

лосава, Цвеиќ Милана Даница, Цветичанин Свето-
зара Саво, Цветко Ловре Иван, Цветковић Тодор, 
Налић Косте Душан, Чарапина Ђоке Ксенија, Че-
керевац Миодрага Димитрије, Черталић Маер ицн ја 
Антон, Чика Милића Ђорђе, Чоловић Милана Сретен, 
Нрњах Мате Иван, Чул ар Стипе Олга, Чунчић Ан-
дрије Стјепан, Ћатић Суље Узеир, Ћирић Сибина 
Јован, Ћоровић Фаика Мухамед, Давчевски 
Милана Блаже, Декет Маријана Марија, Дел анга 
Винка Луцијан, Дељанин Маза Кима, Дервишић 
Суље Хакија, Димитријевић Митка Станче, Дими-
тровски Трајана Трифун, Димоски Трајча Борис, 
Дсаревски Пане Санде, Дракулић Саве Ратко, Дрље-
вић Петра Светозар, Дујловић Чедомира Олга, Двор-
ски Стјепана Степан, Ци јановски Маноил а Крсто, 
Ђаковић Миће Радован, Ћеловић Цоне Владимир, 
Ђинђић Маријана Властимир, Ђокић Драгутина 
Смиљана, Ђорђевић Бранка Илинка, Ђорђевић Ран-
ка Милорад, Ђорђевић Милоша Радивоје, Ђорић 
Жарка Живота, Ђудуровић Николе Милош, Ђуран 
Јове Никола, Ђурашковић Душана Милка, Ђурђе-
вић Тане Ненад, Ђурђевић Благоја Зорка, Ђуричић 
Рада Живко, Ђурић Томе Лепосава, Ђурић Свето-
зара Момчило, Ђурић Матије Надежда; 

Етеровић Јурај а Милан, Фантинато Јанеза Луд-
вик, Фелдвари Ил ИЈ е Даница, Фаименго Јосипа 
Мате, Филиповић Стевана Татјана, Фрљук Фрање 
Јелица, Гацовска Ристе Цона, Гагић Марка Пера, 
Гајин Радована Петар, Талац Петра Добрила, Галић 
Андрије Владимир, Гленџа Марка Иво, Глишић Бо-
жидара Зорица, Глумац Ђорђа Мито, Глушчић Стје-
пана Бранко, Голубовски Димитрија Климе, Гомбо-
ши Десанка, Гостић Валентина Здравко, Гошњић 
Живојина Радован, Говорили Марка Иван, Гранић 
Бертула Блаж, Грбић Рада Зорица, Гребенар Мили-
воја Касија, Грковски Петра Јован, Гроздановски 
Косте Киро, Хаџивељковић Николе Александар, 
Хајдуковић Ника Милан, Халупка Ивана Драгутин, 
Хасић Хивзе Зајим, Хаскић Хасана Адем, Хоџић 
тАвде Раза, Хостник Јанеза Јанез, Хусковић Мехме-
да Нијаз, Ибраими Исмаила Магбула, Ичокаева Ни-
з а л е Добрила, Илић Гргура Драгица, Илић Радоми-
ра Милош, Илић Војислава Радоје, Илић Милутина 
Видосава, Илијевски Крсте Милан, Имамовић Муј-
сура Сеад, Иванишевић Јакова Јосип, Иванковић 
Санда Благица, Ивановски Трипе Александар, Ивко-
вић Марка Милка, Ивковић Станислава Петар, Иво-
шевић Алексе Радован; 

Јадрешко Блажа Јосип, Јаковљевић Живорада 
Тереза, Јаневска Бошка Мирјана, Јанушић Павла 
Јосип, Јањатовић Милорада Драгољуб, Јевтић Марка 
Петрашин, Јол Вељка Лидија, Јосифовски Драгана 
Светислав, Јовановић Драгутина Добрила, Јовано-
вић Момчила Јованка, Јовановић Ивана Маргита, 
Јовановић Благоја Милутин, Јовановић Николе 
Вида, Јунгић Василије Живко, Јуречић Николе На-
талија, Јурковић Блажа Катица, Качаревић Живо-
јина Живанко, Каностревац Нађе Раде, Караић Вице 
Весна, Каран Манојла Драгица, Казазић Исмета 
Шаћир, Кеченовић Михајла Марија, Кендеш Ивана 
Анђело, Керић Јована Симо, Клачар Јефте Живан, 
Клело Ахмеда Хасан, Кнезовић Луке Антон, Кне-
жевић Луке Никола, Кнежевски Благоја Андрија, 
Кокотовић Антуна Драгица, Коловски Антов Бог-
дан, Кордић Душана Бранко, Кордић Лазара Милан, 
Косановић Јове Марица, Костић Драгутина Душан, 
Костић Благоја Кадивка, Костић Рудолфа Милка, 
Костић Драгутина Момчило, Ковач Албина Антон, 
Ковач Ибре Ибрахим, Ковачевић Михаила Јован, 
Ковачевић Илије Милан, Крагуљ Благоја Манојло, 
Крајновић Милана Марија, Краљ Јакова Иван, 
Крговић Вука Драгољуб, Кричковић Марка Лепо-
сава, Кривокућа Николе Предраг, Крсмановић Реље 
Симо, Кртањек Фрање СлаЕКО, Куић Марка Фране, 
Кукић Јуре Зденко, Куљанин Милана Боривоје, 
Курбалија Јове Славко, Курћубић Михаила Воји-
слав, Кузмановски Цветка Глигор; 

Лавров Ане Александар, Лазаревић Михаила 
Миленко, Лив анчић Мије Шиме, Ловрић Андрије 
Драгоје, Лучић Раде Милка, Лукић Стеве Софија, 
Лута Вице Јерко, Лабор Луке Мате, Лакић Благоја 
Томислав, Ласић Александра Марија, Лаушин Јако-
ва Мирослав, Лешченко Антона Божена, Лончар 
Дане Милица, Луцић Туње Иван, Љубеновић Ерне-
ста Анкица, Мачкић J o s e Васо, Мађерчић Чедомира 
Милка, Максимовић Илије Нада, Мале* Никол« 
Вера, Малиновски Крста Димитар, Мањарић Јосипа 
Амалија, Маравић Ивана Палма, Маричић-Ј еличић 
Синише Вишеслава, Марић Ђуре Марко, Марин Ми-
лана Мирко, Маринков Цветка Добривоја, Марин-
ковић Спасоја Милан, Мариновић Ивана Анте, Ма-
риновић Мишка Грга, Марјановић Миладина Срећко, 
Маркета Ивана Јуре, Марковић Мартина Ивица, 
Марковић Светомира Љубисав, Марковић Спасоја 
Миодраг, Марковић Божидара Радосав, Марковић 
Петра Стево, Марковић Јосипа Војислав, Мартино-
вић Антона Јосип, Машала Исидора Зорица, Матић 
Светислава Борислав, Матић Станоја Миладин, Ма-
ти јашевић Саве Петар, Матковић Крста Срећка, 
Мавсар Лазара Еросина; 

Медак Младена Саво, Мед ер Ивана Јосип, Ме-
дић Душана Мирко, Мештеровић Уроша Вера, Ми-
хаиловић Светислава Владан, Михајловски Алек-
сандра Бошко, Михај љут Петар, Микић Милана Не-
дељко, Микулендра Мила Дујо, Милановић Животе 
Слободан, Милета Мате Тона, Милетић Јована Алек-
сандар, Милеуснић Милоша Милан, Миличевић Р а -
домира Рада, Миличевић Јозе Станко, Милић Драге 
Ђорђе, Милић Николе Вељко, Милинчић Фрање 
Марија, Милосављев^ Живка Драгиша, Милоше-* 
вић Добросава Драгиша, Милошевић Мате Јосипа, 
Милошевић Влада Миланка, Милошевић Владе Сре-
тен, Милошевић Милоша Верољуб, Миловановић 
Станислава Душан, Миловановић Момчила Румени-
ла, Милутинов Лазара Иванка, Миљан Ивана Милка, 
Милаковић Милана Александар, Мирковић Љубоми-
ра Ружа, Мисиркић Славка Лазар, Мишкец Цирила 
Антун, Митер Марина Каја, Митровић Маријана 
Вјекослава, Мохар Виктора Франц, Мучибабић Јове 
Момчило, Мујичић Мустафа Мехмед, Мујић Новака 
Зорка, Мулић Рамиза Џемал, Муминовић Османа 
Кусо, Мупич Игнаца Мартин, Мустур Иве Шпиро; 

Наду Франца Данијел, Најдек Јозефа Лудвик, 
Недељковић Јарге Мико, Нешић Томе Бранислав, 
Николић Живојина Милорад, Николов Јанаки Ди-
митар, Никушев Цветана Ангел, Новаковић Милу-
тина Миле, Ножина Јанеза Катица, Огненовски Ђо-
рђа Драган, Оташевић Драгутина Милева, Пандилов 
Јована Панчо, Пањковић Мирка Милан, Парган 
Смаје Смаил, Паро Ернеста Маријана, Пауновска 
Стојанова Босиљка, Павловић Драгомира Алексан-
дар, Павловић Васе Бошко, Павловић Васе Миле, 
Нефћели Ахмета Фаик, Пеливаиски Милутина Ми-
рјана, Перовски Стевана Сретен, Перушковић Драга 
Јелена, Пешић Јована Стјепанија, Пешут Карла 
Манда, Пети Стјепана Златко, Петковић Јована Ве-
селин, Петричић Драгутина Олгица, Петрић Шпире 
Звонко, Петровић Владимира Душан, Петровић Ми-
хајла Марија, Петровић Радојке Стојан, Петровић 
Живана Владислав, Петровић Симеуна Владо, Пи-
вљанин Данила Милко, Пјевчевић Велимира Вла-
димир, Плетикосић Јуре Марко, Половина Стевана 
Љубомир, Пољак Васе Урош, Пољанец Јожета Хер-
мина, Погрнац Волта Антун, Поповић Марка Бранко, 
Поповски Јована Ефтим, Посавец Винка Ивица, Прек 
Шимуна Ивка, Пуховски Мартина Драго, Пушара 
Сретка Миленко, Пушкар Душана Душанка; 

Рацић Симе Лука, Радосављевић Лазара Јелица, 
Радовић Јована Ђуро, Радовић Трене Мирјана, Ра-
довић Драгољуба Стојан, Рајачић Михајла Владо, 
Рајковичевски Милана Александар, Ра ј новац Петра 
Славко, Рајковић Милана Јованка, Ракановић Мила 
'Јован, Ракић Страшимира Златија, Ралић Ђуре 
Миле, Рашо Јозе РХван, Рецепи Синана Сабри, Ри-
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бинић Марјана Љубо, Рибичић Мате Ранко, Ригхи 
Винка Анте, Рихтар Јернеј а Цвето, Ристић Љуба 
Милена, Ркман Марка Стеван, Рогановић Трипка 
Жарко, Ровшник Виктора Виктор, Рожић Триве 
Стево, Рутар Ивана Марија, Ружић Боже Вида, 
Самарџић Неђе Миодраг, Саветић Тодора Ђуро, Са-
ветић Методија Ефимија, Савић Владислава Стани-
мир, Савић Остоје Видосава, Секулић Обрада Сло-
бодан, Сељими Аслана Ирфан, Симонишек Јосипа 
Станислав, Симоновић Љубомира Драган, Сказлић 
Анте Анка, Скроза Доменика Јаков, Сладољев Крсте 
Анка, Смолковић Милана Јосип, Софиљ Душана 
Боро, Спахић Деде Рамиз, Спаин Мате Неда, Спа ица 
Хаљиља Јусуф, Спасић Мате Милица, Спасов Боге 
Димче, Станаревић Марка Милан, Станчевић Ђуре 
Стево, Станчић Бранка Никола, Станишић Милоша 
Милош, Станковић Ђуре Милица, Станковић Васе 
Петар, Станојевић Божидара Хранислав, Старчевић 
Симе Душан, Стефановић Стевана Даница, Стевано-
вић Љубише Драган, Стевановић Илије Љиљана, 
Стевановић Анте Светозар, Стевановић Ђорђа Ж и -
ворад, Стојаковић Саве Вера, Стојановић Станка 
Катица, Стојановски Блаже Никола, Стокрпа Дане 
Стеван, Стошић Флорјана Стјепан, Стошић Стеве 
Верица, Стратевски Мој са Блаже, Суџум Радована 
Лука; 

Шапчанин Суље Неџиб, Шаренац Видака Јован, 
Шћепановић Радомира Радмила, Шечић Салиха Ри-
фат, Шегина Јанеза Јоже, Шегота Анте Ана, Шемо-
вић Ђуре Милка, Шибалић Миљка Радослав, Шилц 
Јожета Франц, Ширгоски Стојана Драго, Шкаричић 
Ивана Тонка, Шкулфић Ивана Иво, Шормаз Мило-
ша Миодраг, Шпања Аугустина Русилка, Штрбац 
Петра Младен, Шубић Антона Антон, Шведић Стје-
пана Винко, Тасевски Николе Илија, Тавчар Антона 
Андреја, Телегучи Ивана Иван, Тишљар Саве Да-
ница, Тодоровић Илије Гордана, Тодоровић Видака 
Косара, Тодоровски Јордана Дане, Томамовић Илије 
Стојан, Томић Ивана Владо, Топаловић Милисава 
Младен, Торбовски Тасев Наум, Трајановски Ђорђа 
Драган, Трајковска Славе Љубица, Траубер Љубо-
мира Борис, Трифковић Марка Стеван, Трифуновић 
Стевана Живко, Тројановић Антуна Никола, Трпев-
ски Бориса Благоје, Трумбеташ Јурај а Стјепан, Ту-
лек Идриза Мухарем, Тур кушић Сулејмана Авдулах; 

Улдријан Ивана Крешимир, Урдих Антона 
Станко, Варга Фрање Катица, Васић Лазара Јелена, 
Василевски Стојча Благоје, Василевски Јована Ду-
шан, Васиљевић Николе Јосип. Васиљевић Мирка 
Оливера, Васовић Вуксана Вишња, Вебер Хуге Си-
мон, Белковска Трајче Нада, Велковски Косте Јо-
ван, Вељковић Софронија Миливоје, Везировић 
Павла Сокица, Вивод Лидије Ђурика, Влаховић 
Стојана Нада, Влаисазљевић Милана Владимир, Во-
јиновић Милутина Миленко, Бокић Јована Ристо, 
Волков Василија Никола, Вучиновец Фрање Иво, 
Бучковски Бошка Борис, Вудраг Јерка Јерко, Ву-
јић Тодора Душан, Вујовић Косте Ружица, Вукче-
вић Сима Станко, Вукић Мате Марија, Вукмировић 
Илије Јован, Вуковић Веселина Лазар, Вуксан Јо-
вана Петар, Вуксановић Лазара Здравко, Вушир 
Мије Јагица, Задар Јанеза Франц, Здравковић Алек-
сандра Ружица, Зечевић Јована Ђурђа, Зоричић 
Зденка Едуард, Зупан Франца Иван, Живковић 
Александра Драган, Живковић-Стојановић Миленка 
Србислава, Живковић Ђуре Станко, Жрвнар Нико-
ле Божо 

Бр. 172 
22 декември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

340. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за организацијата и делокругот на со-
јузните органи на управата и на сојузни-
те организации — — — — — — — 581 

341. Закон за основите на системот за осигу-
рување на имоти и лица — — — — 582 

342. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за меѓурепубличките и меѓудржав-
ните води — — — — — — — — 590 

343. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за контрола на предметите од скапо-
цени метали — — — — — — — 592 

344. Закон за отстапување изградба на инве-
стиционен објект на странски изведувач 
(Пречистен текст) — — — — — — 593 

345. Наредба за податоците што Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана и воени-
те единици и воените установи ги доста-
вуваат до Службата на општественото 
книговодство — — — — — — — 596 

346. Наредба за определување на посебните 
капацитети и инвестиционата опрема при 
чија изградба или набавка на вложените 
парични средства на Југословенската на-
родна армија даноци и други давачки 
можат да се воведуваат само со сојузен 
закон — — — — — — — — — 597 

347. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на весникот „Die Zeit" — — 597 

348. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на книгата „Yougoslavie" — — 597 

349. Одлука за измени на Одлуката за мер-
ките за спроведување на кредитната по-
литика во 1976 година — — — — — 597 

350. Спогодба за промена на затечените цени 
за бокс-палети — — — — — — — 598 

351. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини за цевки РНС-2, висечки ске-
лиња и дигалки за висечки скелиња, за 
придружна опрема и за нивни резервни 
делови — — — — — — — — — 598 

Исправка на Решението за намалување на ца-
рината на увозот во 1976 година на скло-
пови, поток лопови и делови за производ-
ство на патнички автомобили — — — 598 

Исправка на Правилникот за измени и допол-
ненија на Правилникот за содржината на 
одделни конта во Основниот контен план 
за организациите на здружениот труд — 598 

Исправка на Решението за југословенските 
стандарди од областа на градежништвото 598 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за серуми и вакцини — — 599 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени £а крв и за деривати од крв 599 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за инфузиони раствори и за 
системи за инфузија — — — — — 599 

Укази — — — — — — — — — — 599 
Одликувања — — — — — — — — — 599 

Меѓународни договори — — — — — — 597 
Издавач* Нпиипгка установа .Службен лист ва СФРЈ" Бел град. Јована Ристина 1 Пошт фак. 226. 
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