
1043. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и на чл. 17 и 104 од Законот за основите 
на системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија, Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 17 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
» А ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА НАЦРТ ОДНОСНО ПРЕДЛОГ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ДО СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за донесување на Општествени-

от план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 
година и за определување на рокот за поднесување 
на нацрт односно предлог на општествениот план 
на Југославија до Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 66/78) точка 4 се менува и гласи: 

„4. Договорите за основите на Општествениот 
план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина ќе се усогласат, потпишат и потврдат во Соб-
ранието на СФРЈ до 25 декември 1980 година. 

Нацртот на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1981 до 1985 година, Сојузниот извр-
шен совет вр соработка со извршните совети на со-
бранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, ќе му го 
поднесе ма Собранието на СФРЈ до 31 декември 
1980 година. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на догово-
рот за основите на општествениот план на Југосла-
вија и врз основа на усогласените ставови на собра-
нијата на републиките и на собранијата на автоном-
ните покраини во Собранието на СФРЈ за^ нацртот 
на општествениот план на Југославија, ќе му го 
поднесе предлогот на општествениот план на Југос-
лавија за периодот од 1981 до 1985 година на Со-
бранието на СФРЈ до 15 февруари 1981 година, кој 
ќе се донесе до 28 февруари 1981 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ'4. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 331 

17 декември 1980 година 
Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
Драгослав Марковиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и 

покраините, 
Зоран Полич, е. р. 

1044. 

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот 
систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/76) во врс-
ка со одредбите на Општествениот план на Југосла-
вија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/76), а во согласност со Ре-
золуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Југославија за периодот од 
1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 67/79 и 41/80) и одредбите на Одлуката 
за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кре-
дитната политика во 1980 година („Службен лист 
иа СФРЈ", бр. 67/79), на предлог од Народната бан-
ка на Југославија, врз основа на согласноста од 
надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1980 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за остварување на целите и за-

дачите на заедничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитната политика во 
1980 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 9/80), во 
точка 2 став 1 бројот: „34.200,000.000" се заменува 
со бројот: „53.860,000.000", а бројот: „24.300,000.000" 
— со бројот: ,.43.960,000.000". 

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

Е. п. бр. 620 
15 декември 1980 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ* е. р« 

1045. 
Врз основа на член 50 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77) и член 39 став 2 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ" бр. 
10/76. 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНС-
КИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНО-
ВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И 
НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ. НА ДАНОЧ-
НИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ ИЗВОЗОТ И ЗА ИСКА-
ЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ 

1. За определување на основицата за пресме-
тување на царината и на другите увозни давачки, 

Петок, 19 декември 1980 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 69 ГОД XXXVI 
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на даночните олеснеше а нргс извозот и за искажу-
вање на правото на увоз и . плаќање, ако 
вредноста на стоките во фактурата е изразе-
на во странска конвертибилна валута, пресмету-
вањето на таа ва /тута во динари се врши според 
продажниот курс утврден на последниот меѓубаи-
карски состанок на девизниот пазар во месецот што 
му претходи на месецот во ној е извршен увозот. 

2. За 'определување на основицата за пресме-
тување ка царината и на другите увозни давачки,, 
на. даночните олесненија при извозот и за иска-
жување на правото на ЗТЕОЗ И плаќање, ако 
вредноста на стоките но фактурата е изразена 
во пресметковен- долар или во пресметковна фун-
та, пресметувањето на таа валута се врши според 
продажниот курс на САД долар, односно на англи-
ската фунта утврден врз основа на точка 1 од оваа 
одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ове а од-
лука престанува да важи Одлукава за утврдувања 
1-за курсевите на странските валути за определува-
ње на основицата за пресметување на царината и 
на другите давачки, за пресметување на даночните' 
©леси е ни ја при извозот и за мека жу в а ње на пра-
вото на увоз. и плаќање, како и за потребите на. 
статистиката, („Службен л:;ст на СФРЈ", бр. 32/80: 
И! 55/80) во делот што се однесува.на утврдувањето-
ва курсевите на странските валути за определува-
л е на • основицата за пресметување на царината и 
на другите увозни давачки, на даночните олесне-
ш е при извозот, и за искажуваше на правото ва 
увоз и плаќање. 

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

Е. п. бр. 621 
12 декември 1980 година-

Белград 
Сојузен? извршен совет. 

Претседател, 
д-рМво Мургав, е. р. 

1046. 
Брз сенова на член 217 од- Законот, за основите 

на системот на државната, управа, и за Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата. 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Сојузниот .извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗАг ФОРМ'МРАВ®Е ИА' ЈУГОСЛОВЕНСКИ' ОДБОР 
ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ИНВАЛИДИ-

' - Т Е ОН-1981 

1. Се формира Југословенски одбор за Меѓуна-
родната година на инвалидите ОН-1981 (во натамош-
ниот текст: Одборот). * 

Задачата на Одборот е во, текот на Меѓународ-
ната година на инвалидите ОН-1Ѕ81 (во натамош-
ниот текст: Година на инвалидите) да ја следи, усо4-
гшасува и организира активноста во земјата и на. 
меѓународен план да остварува соработка со Секре-
таријатот на Обединетите нации за Меѓународната 
година на инвалидите ОН-1981 и со соодветните тела, 
формирани во другите земји, посебно во неврзаните 
и во земјите во развој. 

2. Задачите од точка 1 на оваа одлука и носи-
телите на задачите и работите се - утврдуваат, во1 

Програмата на активноста во текот на Годината на 
инвалидите. 

* Програмата на. активноста од став 1 на оваа 
тачка ја донесува Одборот'и-ја поднесува на соглас-
е ш е до Сојузниот извршел совет* 

3. По истекот на Годината на инвалидите, во рок 
од 6 месеци, Одборот го утврдува извештајот за ра-
ботата. и го поднесува до Сојузниот извршен- сонет. 

4. Одборот има претседател и 34 члена. Одборот 
го сачинуваат по еден претставник на: Собранието 
на СФРЈ, надлежните сојузни органи на управата и 
сојузни организации, републиките и автономните 
покраини, заинтересираните самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политичките и опште-
ствените организации и здруженијата на граѓаните. 

Претседателите на републичките и- покраински-
те одбори за Годината на инвалидите, по положба, 
се членови на Одборот. 

Претседателот и членовите на Одборот ги. имену-
ва Сојузниот извршен совет. 

5- Сојузниот комитет за труд, здравство и> соци-
јална заштита врши стручни и административни 
работи за потребите на Одборот. 

0. Средствата за извршување ка Програмата на 
активноста од точка 2 на оваа одлука, и за работата-
иа. Одборот ги обезбедува Сојузниот извршен совет. 

?•. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ОД' 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 822 
27 вое?,:.впи 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Мајран, а- р; 

1047; 

Врз основа- на член1 9 став 2 ед Општествениот 
договор за основите и -мерилата за утврдување на 
личните доходи и другите примања на фукционе-
рите во федерацијата ("Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОД?!. НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ 
ШТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-
ТА. БО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ' И ВО 
СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

1. Основицата за утврдување на личните до* 
»оди* на фз-'нкдионероте и раководните -работните 
што ш назначува Сојузниот извршен совет ЕО сој-
узните • органи на управата, во сојузните органи-
зации и во стручните служби на Сојузниот, извр-
шен совет, се усогласува за периодот, од 1 јануари 
до 30 јуни 1980 година и се утврдува во износ од 
5.415 динари, а од 1 јули 1980 година основицата се 
усогласува и се утврдува во износ од 6.065 динари. 

2. Личните доходи на функционерите и рако-
водните работници од точќа 1 на оваа Одлука опре-
делени "врз основа на основицата од 5.415 динари 
ќе се иплатат од 1 јануари до 30 јуни 1980 година, 
а врз основа на основицата бд 6.065' динари ќе се 
исплатат од 1 -јули. 1980 година. 

3. • Право на усогласување на личните доходи 
од точ. 1 и 2 на оваа одлука имаат и функционер 
рите и 'раководните -работници на-располагање што 
ги користат правата- од работен однос врз основа 
на одредбата од член 249- на Законот за основите 
на системот, на државната управа .и за .Сојузниот 
извршен. совет и -сојузните. органи , на управата 
("Службен, ЈШОТ на. СФРЈ", бр. 23/78). 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во "Службен лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 623 . 
12 декември 1980 година т :1 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган , с р. 

1048. 

Вр 5 основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот 
за мерките за ограничување на пазарот и на сло-
бодниот промет на стоки и услуги од интерес за це-
лата земја („Службен, лист иа СФРЈ", бр. 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛ-
НИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СЕРИЈСКА МАСТ 
ВО ИНДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНО-

ТИИ 

1. Им се забранува на основните организации 
на здружен труд употребата на растителни масла ^ 
а за јадење и на свинска маст во индустријата ка-
ко технички маснотии. 

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

Е. п. бр. 626 
12 декември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Иво Марган, е. р. 

1049. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за 
стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со 
сојузниот секретар за внатрешни работи, директо-
рот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕ-
ДИТЕ ЗА ЛАКИРАЊЕ СО ПРСКАЊЕ ИЛИ СО 

ПОТОПУВАЊЕ И ЗА УРЕДИТЕ ЗА СУШЕЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за 

уредите за лакирање со прскање или со потопува-
ње и за уредите за сушење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/79) во член 3 ставот 2 се брише. 

Член 2 
Во член 4 став 3 се менува и гласи: 
„Ако не се исполнети условите од став 2 на 

овој член, просторот за лакирање се определува 
по смет ковен пат при проектирањето за секој пое-

динечен случај, а подоцна се проверува со мерење 
на концетрацијата на запаливите материи". 

Член 3 
Насловот на одделот III се менува и гласи: 

„III. Локација на просторијата за лакирање кога 
лакирањето се изведува и надвор од кабините за 

лакирање". 

Член 4 
Во член 9 ст. 1, 2 и 3 зборот: „простор" се за-

менува со зборот: „просторија" во соодветна грама-
тичка форма. 

Член 5 
Насловот на оддел IV се менува и гласи: 

„VI. Конструктивни карактеристики на простори-
јата за лакирање кога лакирањето се изведува и 

надвор од каблите за лакирање". 

Член 6 
Во член 18 став 3 зборовите: „по правило", се 

бришат. 
Член 7 

Во член 30 став 1 по зборот: „негоривен" се 
става точка, а останатиот дел од текстот се брише. 

Став 2 се брише. 

Член 8 
Во член 36 став 1 по зборовите: „Во кабпната 

за" се додава зборот: „автоматско". 

Член 9 
Во член 39 по зборовите: „најмалку 1,50 т и 

запирката се заменува со точка, а текстот до кра-
јот се брише. 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кабините за лакирање се поставуваат во при-

земни објекти, а ако се поставуваат во повеќекат-
ни објекти, се поставуваат на највисокиот кат". 

Член 10 
Во член 40 став 2 зборот: „Околу" се заменува 

со зборот: „Пред". 
Член 11 

Во член 44 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако во кабините за лакирање се врши лаки-

рање со ист вид лак и ако фронталната површина 
на тие кабини не е поголема од 1,70 т2« дозволено 
е поврзување на такви кабини во заедничка отш-
мукателна цевка". 

Член 12 
Во член 47 ставот 2 се брише. 

Член 13 
Во член 48 ставот 1 се брише. 

Член 14 
Во член 68 ставот 1 се брише. 

Член 15 
Во член 75 по став 3 се додава нов став 4. кој 

гласи: 
„Ако не е возможно ефикасно да се постават 

капаците од стаз 1 на овој член, се вградуваат уре-
ди за автоматско гаснење на пожар". 

Член 16 
. ^ Во член 79 став 1 зборовите: „со преносливи 
инфра-апарати за сушење" се бришат. 
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. Член 17 
Вр член 97 став 1 по зборовите: „Секоја каби-

на за" се додава зборот: „автоматско". 

Член 18 
Член 112 се брише. 

Член 19 
' Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист ка СФРЈ". 

Бр. 31-9976/1 
3 јуни 1980 година * 

Белград 

Директор 
на Сојузниот З ЅЕО Д за 

стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

1050. 

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, 
Извршниот совет на Собранието ка Социјалистич-
ка Република Босна и Херцеговина, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија. Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Србија. Извршниот совет на Саборот на Соција-
листичка Република Хрватска, Извршниот сонет на 
Собранието на Социјалистичка Република Црна 
Гора, Извршниот совет на Собранието ка Соција-
листичка Автономна Покраина Војводина и Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕС-
ТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПС-

ТВЕНОСТ 

Член 1 
Учесниците на овој договор, тргнувајќи од тоа 

дека областа на отстапувањето изградбата на ин-
вестициони објекти во општествена сопственост е 
од значење за обезбедуваното единство на југосло-
венскиот пазар, се согласни дека е потребно да 
се утврдат единствени услови, постапка и начин 
на отстапувањето изградбата на инвестициони 
објекти. 

Член 2 
Учесниците на овој договор се согласни дека во 

областа на отстапувањето изградбата на инвести-
циони објекти во општествена сопственст (во ната-
мошниот текст: објекти) треба единствено да се 
уредат прашањата што се однесуваат на: 

1) предметот ка отстапувањето; 
2) условите на отстапувањето изградбата на об-

јектите; 
3) начинот и постапката на отстапувањето из-

градбата на објектите; 
4) субјектите на кои им се отстапува изградбата 

на објектите: 
5) обврските и одговорноста на инвеститорот во 

врска со постапката на отстапувањето изградбата 
на објектите. 

Член 3 
Учесниците на овој договор се согласни лека 

предмет на отстапувањето може да биде секоја од-

делна работа во врска со изградбата на објектите 
или комплетна изградба на објектите 

Член 4 
Учесниците на ОБОЈ договор се согласни отста-

пувањето изградбата на објектите да се врши 
преку: 

1) јавно наддавање; 
2). присобираше понуди со претходно распи-

шување конкурс за подобноста; 
3) непосредна погодба. 

Член 5 
Учесниците на овој договор се согласни да се 

предвиди како можност, во рамките на насочената 
станбена изградба, да може да се отстапува изград-
бата на објектите преку непосредна погодба БО 
согласност со склучените општествени договори 
или самоуправни спогодби. 

Член 6 
Учесниците на овој договор се согласни со не-

посредна погодба да може да се отстапува градно-
то на објект или изведувањето на одделни работи 
на објект: 

1) ако пресметковната вредност на градењето 
на објектот не преминува 20.000.000 динари, однос-
но ако вредноста на одделни работи не преминува 
2,000.000 динари; 

2) ако се во прашање итни интервенции по нас-
тапувањето на несреќи или други непредвидени 
настани, заради непосредно отстранување на штет-
ните последици од тие несреќи или настани (еле-
ментарни несреќи, земјотреси, пожари и други 
вонредни настани); 

3) ако ни со повторно јавно наддавање, односно 
присобираше на понуди не може да се изврши 
избор на најповолните понудувачи. 

Износите од точка 1 на овој член ќе се рева-
лоризираат на крајот на секоја година врз основа 
на индексот на цените на градењето што ги обја-
вува Сојузниот завод за статистика. 

Член 7 
Учесниците на овој договор се согласни јавното 

наддавање, односно конкурсот за подобноста да се 
објавува во службеното гласило на републиката, 
односно на автономната покраина. 

Член 8 
Учесниците на овој договор се согласни дека 

огласот за јавно наддавање односно конкурсот за 
подобноста, треба да содржи особено податоци 
за предметот на отстапувањето со опис на Е и дот 
на работите, на условите под кои се врши отстапу-
вањето, местото на изградбата, пресметковната 
или ориентационата вредност на објектот, односно 
на работите и рокот на завршувањето на објектот 
односно на работите. 

Во огласот »ора да се наведе и рокот за подне-
сување на понудата, односно пријавата кој не може 
да биде покус од 30 дена. како и рокот во кој 
инвеститорот ќе ги извести учесниците која пону-
да ја прифатил односно кои изведувачи ги одбрал. 

Член 9 
Учесниците на овој договор се согласни во пос-

тапката на јавно наддавање, односно спроведува-
њето на конкурсот за подобноста да се утврди дека 
понудувачот може да поднесе само една понуда. 
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Член 10 
Учесниците на овај договор се согласни дека 

понудата мора да содржи: фирма (назив) и точна 
адреса на понудувачот; предмет на понудата (градба 
на определен објект или изведување на одделни 
работи); цена на градењето на објектот, односно 
цена на изведувањето на одделни работи, рокот за 
изведување на работите и гарантниот рок за ква-
литетот на тие работи, као и други податоци за 
кои со огласот, односно со условите за отстапување 
е предвидено дека мораат да се внесат во понудата. 

Кон понудата се прилага документација: (извод 
од судскиот регистар во кој е запишан понудува-
чот, самоуправната спогодба за здружување на 
трудот и средствата и други исправи за кои со ог-
ласот или со условите за јавното наддавање, однос-
но присобирање на понуди, е определено да се под-
несат). 

Член 11 
Учесниците на овој договор се согласни јавното 

наддавање, односно конкурсот за подобноста да мо-
же да се изврши ако навреме се поднесени најмал-
ку три понуди, односно пријави. 

Член 12 
Учесниците на овој договор се согласни изград-

бата на објектот, односно изведувањето на работите 
да може да и се отстапи само на организација на 
здружен труд што е запишана во судскиот регис-
тар за вршење на работите што се предмет на от-
стапувањето 

Член 13 
Учесниците на овој договор се согласни да се 

предвиди, работниците што раководат со градењето 
да ја имаат пропишаната стручна подготовка и ра-
ботно искуство, како .и соодветно овластување. 

Член 14 
Учесниците на овој договор се согласни да го 

вградат начелото дека инвеститорот е должен за 
вршењето на стручните работи за водење на инвес-
тиционата изградба да има соодветни стручни ра-
ботници или вршењето на тие работи да и го дове-
ри на соодветна организација на здружен труд, 
специјализирана за вршење на такви видови ра-
боти. 

Член 15 
Учесниците на овој договор се обврзуваат, врз 

основа на ставовите и решенијата утврдени со овој 
договор, да состават предлози за измени и допол-
ненија на соодветните републички и покраински 
прописи и да ги достават во рок од шест месеци од 
денот на потпишувањето на овој договор на разгле-
дување и натамошна постапка на собранието на ре-
публиката, односно на собранието на автономната 
покраина. 

Член 16 
Овој договор влегува во сила кога ќе го потпи-

шат овластените претставници на учесниците на 
овој договор. 

Член 17 
Овој договор го потпишаа овластените прет-

ставници на извршните совети на собранијата на 
републиките и на извршните совети на собранијата 

на автономните покраини, во соодветен број иденти-
чни примероци што се' сметаат за автентични теке-« 
тови. 

Член 18 
Овој договор се објавува во „Службен лист на 

СФРЈ". 

11 ноември 1980 година 
Белград 

За Извршниот совет на Собранието на 
на СР Босна и Херцеговина, 

Боривое Остојић, е. р. 
член на Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво, станбени и комунални 

работи 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, 

Љубомир Коруневеки, е. р. 
член на Советот и секретар на Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Словенија, 

Клавдие Габриелчиќ, е. р. 
потсекретар на Републичкиот комитет! 
за енергетика, индустрија и градеж-

ништво 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Србија, 

Крста Јовановиќ, е. р. 
член на Советот и секретар на Репуб-
личкиот секретаријат за стопанство 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

д-р Мато Црквенац, е. р. 
член на Советот и генерален директор 
на Републичкиот завод за планирања 

За Извршниот совет на Собранието на 
СР Црна Гора, 

Божидар Милиќ, е. р 
член на Советот и претседател на Ре-
публичкиот комитет за урбанизам, 
градежништво и станбено-комунални 

работи 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Војводина, 

Душан Вишниќ, е. р. 
член на Извршниот совет и секретар 
на Покраинскиот секретаријат за ин-
дустрија, градежништво и терцијарни 

деј ности 

За Извршниот совет на Собранието на 
САП Косово, 

Сељадин Јадраши, е. р. 
член на Извршниот совет и секретар 
на Покраинскиот секретаријат за сто-

панство 
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f 1051. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставникот на 
производителот и претставниците на потрошува-
чите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЗАШ-
ТИТНИТЕ РЕЛЕИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА АВТОМА-

ТИЗАЦИЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите, на 16 април 1980 го-
дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за заштитните релеи и елементите 
за автоматизација, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат, своите за-
течени продажни цепи за заштитните релеи и еле-
ментите за автоматизација и нивните резервни де-
лови, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат во просек од 13,8°/о, а според Ценовникот 
што е составен дел на Спогодбата, со тоа што нај -
големото поединечно зголемување да изнесува до 
25%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение број 3956 од 9 декември 
1980 година. 

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

Претставник на производителот: „Искра", Ин-
дустрија за автоматико — Љубљана. 
Претставници на купуеачите-потрошувачи: 6 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

1052. 

Врз основа на г?лен 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 
2 од Законот за основите на системот на цените и 
за општествената контрола на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците 
на вршителите на услуги и претставниците на ко-
рисниците на услуги склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРО-
ДРОМСКИТЕ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗ-

ДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Преставниците на вршителните на аеродром-
ски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај и 
претставниците на корисниците на аеродромските 
услуги во внатрешниот воздушен сообраќај, на 4 
септември 1880 година, склучија и потпишаа Спо-
годба за промена на затечените цени на аеродром-
ските услуги во внатрешниот воздушен сообраќај, 
со тоа што вршителите на аеродромски услуги да 
можат затечениот надомест што се наплатува од 
патниците што заминуваат, при постојните услови 
на вршењето на услуги, да го зголемат така' што 
тој надомест да изнесува до 20 динари за патник 
што заминува. 

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува 
на редовниот домашен сообраќај и на комерцијал-
ниот домашен сообраќај (чартер—сообраќај). 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека условите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
вршат односно ќе ги користат по цените и под 'ус-
ловите што се предвидени во Спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 6646 од И декември 
1980 година-

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

Претставници на вршителите на услугите: „Ае-
родром Београд" — Белград, „Аеродром Загреб" 
— Загреб, „Аеродром Љубљана" — Љубљана, 
„Аеродром Пула" — Пула, »Аеродром Сплит* 
— Сплит, „Аеродром Дубровник" — Дубровник, 
»,Аеродром Ријека" — Риека, „Аеродром Задар" 
— Задар, Аеродром Марибор" — Марибор, 
..Аеродром Сарајево" — Сараево, „Аеродром Ох-
рид" — Охрид, ^Аеродром Скопје" — Скопје, 
„Аеродром Титоград" — Титоград, „Аеродром 
Приштина" — Приштина и „Аеродром Тиват" 
— Тиват. 
Претставници на корисниците на услугите: 
„Југословенскиот аеротранспорт" — Белград, 
„Авио-Генекс" — Белград. Л4некс-Адриа авио-
промет" — Љубљана и „Транс-Адриа" — За-
греб. 

1053. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕ-
ЛИЧНИ КОТЛИ ЗА НИСКИ ПРИТИСОЦИ И ЗА 
ВИСОКИ ПРИТИСОЦИ СО И БЕЗ БОЈЛЕРИ* И 
ЗА ДОДАТНА ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ 

ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 26 ноември 1980 
година, склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за челични котли за ниски 
притисоци и за високи притисоци со и без бојлери, 
и за додатна опрема и нивни резервни делови, со 
тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, да ги 
зголемат до 23%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 9381 од 12 декември 
1980 година. 

4. Оваа спогодба влегува БО сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
, Претставници на производителите: 8 произво-

дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 18 
купувачи-потрошувачи, потписници на Спого-
дбата! 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените ("Службен лист иа СФРЈ", 
бр, 25/72 и 35 '72), во врска со член 101 став 2 од 
Законот за основите на .системот на цените и за 
општествената контрола на цените ("Службен лист 
на СФРЈ", бр 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и -претставниците >на .потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА 'ПРОМЕША НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЖЖ ЗА ПНЕУ-

МАТИКА 

1, Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 2-септември'1989 
»година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за пневматика, со тоа што 
:прш1звг>дителските организации на здружен труд 
да можат своите затечени продажни .цени за над-
ворешни и внатрешни гуми. при постој пите усло-
ви на продажбата, во согласност со Одлуката за 
.^гнссимирање на учеството за покритие на трошо-
ците во прометот ("Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/79), да ги зголемат до 12,4%, 

2, Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ГР! продаваат односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во Спогодбата, 

3, И? оБаа спогодба даде согласнот Сојузниот 
загод за цани, со решение бр. 6355 од 11 декември 
1980 година. 

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

Претставници на производителите: "Тигар" — 
Пирот, "Милоје Закић" — Крушевац. "Рекорд", 
— Белград, "Сава" — Крањ и "Борово" — 
Борово, 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 37 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата 

Врз основа на член 22 од .Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Зако-
нот да основите на системот на цените и за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист иа 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА 'ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ОПРЕ-
МАТА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ И НА НИВНИТЕ РЕ-

ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1, Претставниците на производите лиге и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 декември 1979 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени на опремата за големи кујни и на 
нивните резервни делови, со тов што промзѕодите-
лсќите организации на здружен труд да можат сво-
ите затечени продажни цени, пр>и постојните'^услови 
на продажбата, да ги зголемат да 12®/®. 

Во цените од точка 1 на ова решение учеството 
за покритие на трошоците .на прометот и другите 
услови на продажбата се во апсолутни износи, со-
гласно со важечките прописи. 

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. 2731 од 12 декември 
1930 год'Јна. 

4. 'Онаа спогодба влстуѕа во сила наредниот ден! 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
'СФРЈ*. 

Претставници на производителите: ИГО — Љу-
бљана, „Ковиг. астрој" — Гросупле и „Раде Кон-
чар" — Загреб. 
Претставници на ку пувачите-потрошувачи: -17 
купувачп-потрошувачи потписници иа Спогод-. 
бата. 

НАЗНАЧУЈЕ АЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 17 од Законот за Фондот на 
солидарноста со неврзаните земји и со земјите во 
развој („Службен лист на СФРЈ", бр. 60/74), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ 
НА СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ 

И СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ 

За директор на Фондот на солидарноста со 
неврзаните земји и со земјите во развој се назна-
чува инж. Владислав Божидаревиќ, досегашен ди-
ректор на . тој фонд. 

., У. п. п. бр. 1434 
27 ноември 1880 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

.Претседател, 
Весшшн Турановиќ, е. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основате на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и 'сојузните органи* на 
управата („Службен .лпст на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИ-
ОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

' За амбасадор ,во Сојузниот секретаријат за над-
воршни работи се назначува Бланко Карага ле, до-
сегашен генерален конзул на СФРЈ во Цирих. 

У. -и,,гп. бр. 1435 
27 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
^Веселин ^уродити!?, е. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД* ЗДРА-

ВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

За помошник-претседател на Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и соди јална заш-
тита се назначува Миладин Томовиќ, досегашен 
советник на претседателот на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална заштита. 

У. п. п. бр. 1436 
27 ноември 1980 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за истакнати заслуги во борбата против фа-
шизмот, како и за придонес во развивањето на со-
работката и разбирањето помеѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република 
Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Ennidio Bruni, Giorgio De Sabata. 

Бр. 54 
22 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседатлството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за учество и заслуги во ослободителната бор-
ба на народите и народностите на Југославија и за 
изјавена храброст во борбата против фашистичкиот 
ркупатор и домашните издајници 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бартош-Краљ Матије Марија, Доричак Јосипа 
Фрањо, Доудова-Матица Зденка, Кањски Антуна 
Антун, Рочек Алојза Антун, Швец Фрање Јарослав, 
Волшански Јосипа Фрањо; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ ' 

Бартош-Краљ Матије Марија, Брезина Богуми-
ла Јарослав, Доричак Јосипа Фрањо, Доричак Јоси-
па Мато, Филип Рудолфа Иван, Јари Рикарда Мир-
ко, Јозифек Вацлава Зденко, Кафка Вацлава Лео-
пол, Кањски Антуна Антун, Корчак Антуна Антун, 
Кухар Алојза Фрањо, Лацина Фрањо Фрањо, Laz-
nicky Ђуре Јири,- Мацку Иво Франика, Нерад Ан-
туна Богумил, Њемечек Јосипа Мирко, Ружинка 
Ивана Јарослав, Салигер Јосипа Иван, Стехлик 
Карла Винко, Вацатко Јарослава Томаш, Возаче« 
Вацлава Јосип, Војачек Леополда Ладислав, Вол-
шански Јосипа Фрањо, Зоунар Ферде Густав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брезина Богумила Јорослав, Доричак Јосипа Ма-
то, Клигл Ивана Јосип, Лацина Фрањо Фрањо, 
Laznicky Dure Jiri; 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Хорки Владимир. Јари Рикарда Мирко, Јозифек 

Вацлава Зденко, Кафка Вацлава Леополд, Корчак 
Антуна Антун, Новотни Владимир. 

Бр. 56 
22 август 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседатлството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликува: 

— за исклучителни заслуги во јакнењето на 
пријателството помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Обединетото Кралство 
на Велика Британија и Северна Ирска и за голем 
придонес и ширење на вистината за нашата земја 
во текот на Втората светска војна и во повоениот 
период 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА' 

Eitzroy New Maclean; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Wimmiam Deakin; 
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— за заслуги во запознавањето на граѓаните на 
Велика Британија со културното наследство на на-
шите народи и за придонес на развивањето на при-
јателската соработка помеѓу Социјалистичка Федо-
ра гивиа Република Југославија и Велика Британија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Monica Partridge, Kurt Weisskopf, 

Бр 57 
2 септември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседатлството на СФРЈ, 

Цвистин Мијатовић, е. р. 

УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка в од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги и успеси во негувањето 
на театрската уметност и за придонес кон шире-
њето на културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Народно позориште — Мостар*, 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата на општото, стручното и марксис-
тичкото образование, како и за придонес кон шире-
њето на просветата и културата 

Раднички универзитет — Мостар; 

— по повод на четириесетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги врз унапредувањето 
на фудбалскиот спорт и за развивање на напред-
ните идеи меѓу спортистите во духот на братството 
и единството на нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Фудбалски клуб „Крајишник" — Велика Кла-
душа; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, и работата, а за особени заслуги во 
негувањето на разновидни форми на театарската 
уметност, со што е направен значаен придонес на 
културниот развој на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Камерни театар „55" — Сараево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мујковиќ Мухамеда Смаил, Петровиќ Анте 
Марко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Дондур Тривуна Миле, Ђоковић Симе Милан, 
Кадић Хамида Мунир, Кецман Обрада Мирко, Ло-
патић Јове Павле, Мрђа Николе Никица, Софтић 
Емина Ферид, Ступар Раде Рајко, Вучићевић Спа-
соја Ђорђо; 

О д СР Ц р н а Г о р а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во заштита-
та, воспитувањето и образованието на најмладите, 
како и за придонес кон унапредувањето на преду-
чилишното воспитување 

а 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дечји вртиќ „Драган Ковачевиќ" — Никшић; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на 
земјата, како и за придонес кон развивањето на со-
цијалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ојданић-Дедиќ Михаила Добрила, Стојовиќ Ја-
гоша Драго; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Новаковиќ Срете Милан, Павиќ Љуба Нико, 
Шушковиќ Мила др Мијат; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Реџепагић Хивзе Мустафа; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од заначење за напредокот на з е м ј ^ а 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Чоловић Милована Милош, Ћурич&нин Марка 
Драгутин, Ђуровић Илије Блажо, Григоровић Стан-
ка Марко, Раичевић Илије Ксенија; 

О д СР Х р в а т с к а 

— по повод на седумдесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

НПК РО творница шећера и кандита — Осијек; 

— по повод столнаесетгодишнината на постое-
њето.. а .за особени заслуги и успеси постигнати- во* 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

Стража" творница стакла и пластичних произ-
вода — Хум на Сутли, Преграда; 

— по повод на стогодишнината на постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во раз-
вивањето на културно-забазниот и музичкиот жи-
вот во својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хрватско-пјевачко друштво „Родољуб" — Вет-
ровити ца; 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за особени заслуги во развивањето и омасо-
вување™ на кајакарскиот спорт и за успеси пос-
тигнати на натпреварувањата во земјата и странство 

Кајак клуб „Белишће" — Белигаће; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги во развивањето и 
унапредувањето на социјалната заштита и за придо-
нес кон стручното издигнување на кадри 

Савез друштава социјалних радника Храватске 
— Загреб; 

— по попод на седумдесетгодишшшата на поетов 
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

„.ЈуготугПттна — Жече" творница грађевинског 
ок?ра и навала — Карловац; 

— по повод на триесет и петгодишнината од 
пл?тген ето. а за особени заслуги и успеси постиг-
нути во работата од значење за стопанскиот напре-
док ча земјата 

,ДТ^пг>тш'ч" радна организација за туземне и 
ин сазваше цестовне транспорте — Осијек; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постег-
нати во работата од значење за стопанскиот напре-
док на земјата 

„Весна" модна текстилна конфекција — Загреб; 

— по повод на триесетгодипшината на постое-
њето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки живот, општесвестни и лични имот, со што 
е направен придонес на социјалистичката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољне ватрогасне друштво „Хвар" — Хвар 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
постоењето,, а за заслуги и успеси постигнати во 
негувањето на нотарскиот мелос и за ширење на 
хорското пеење 

Мјешовити псовачки збор „Јека Приморја" — 
Ријека; 

— по повод на сто и петгодишнината на посто-
ењето, а за заслуги во основното образование и вос-
питување на младите генерации и за придонес кон 
ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Никица Франиќ" — Дубровник; 

— по повод на седумдееетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите 
граѓани во борбата за слобода и независност на зем-
јата, како и за придонес во развивањето на соци-
јалистичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Угарковиќ Мартина Стипе; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Д ето ни Вилима Маријан, Јакшић Милана Ни-
кола, Миљковић Раде Јоцо, Врањицан Павла Вања, 
Зубер Стевана Стојша; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Гуњача Миховила Стјепан, Хајдгшзжћ-Косано-
вић Симе Сока, Кра ј цар Антона Анто«, Лукић Мила 
Симо, Новак Вицка Ммјз, Орлић Јурај а Иван, По-
лаган Драгутина др Бранко, Шоловић Франа 
Станко; 
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— за особени^ заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гаљанић Ивана Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Касумовић Мирка Маријан, Кос Ивана Мијо, 
Мартић Милана Љубомир, Петковић Кузме Вељко, 
Рељић Јове Ђуро, Рушек Стјепана Блаж, Вранчић 
Мије Иван; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со КОЈ а се придонесува кон општиот напредок 
иа земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Андричевић Мате Томислав, Антица Николе 
Бартул' Безјак Драгутина Иван. Бига Ваје Славко, 
Бућан Симе Бујо, Булат Николе Павао, Чалић Ни-
коле Никола, Дрпа Николе Стево, Дудуковић Миле 
Милета, Дужевић Николе Стјепан, Гвоић Васе Миле, 
Ивковић Милана Јово, Јурица Ивана Антун, Јурко 
Роман Драгутин, Лацковић Ђуре Павао, Мартинић 
Ивана Петар, Миљан Јосипа Иван, Миљковић Сте-
ве Саво, Мишљеновић Саве Стојан, Мушић Анте 
Франо, Опачић-Дивљакиња Станка Драгица, Пав-
ковић Петра Стево, Смајић Марка Петар, Сунајко 
Ђуре Илија, Штакић Мане Милан, Узелац Миле 
Никола, Узелац Саве Никола, Влатковић Јована 
Данило, Војновић Илије Божо, Војновић Илије 
Остоја, Воркапић Миле Чедомир, Вукелић Симе 
Спасо, Завишић Васе Никола: 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Бућан Симе Вујо, Дрпа Николе Стево, Узелац 
Миле Никола, Војновић Илије Остоја; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето, а за истакнати заслуги во изучувањето и раз-
вивањето на македонскиот фолклор и за придонес 
кон оспособувањето на стручни кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Институт за фолклор „Марко Цепенков" — 
Скопје; 

— по повод на сто и десетгодишнината на пос-
тоењето, а за особени заслуги во основното образо-
вание и воспитување на младите генерации и за 
придонес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Основно училиште „Гоце Делчев" — Љубанци, 
Скопје; , . 

~ шг пошзд на ш^есетгодишнината на постое-
њето, а! за особени заслуги и "успеси постигнати во 
работата од^-значење за стопанскиот напредок на 
земјата • 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Работна организација за производство и промет 
на тутун' „Јака" — Видовиште; 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и значајни успеси 
постигнати на заштитата, рехабилитацијата, воспи-
тувањето и образованието на младите со оштетен 
вид 

Завод за рехабилитација на деца и младена Сб 
оштетен вид „Димитар Влахов" — Скопје; 

— по повод на триесетгодишнината на постоев 
њето., а за заслуги и успеси постигнати во развива-
њето на културно-уметничкиот и забавниот живот 
во својот крај 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Културис-уметнично друштво „Пралипе" —>-
Скопје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на зе?лјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђаковски Ангелов Јордан, Точевски Јована 
Цветко, Илиева Андова Вера, Качарева Јованова 
Милка, Николовски Нако Џоџа, Тодоровски Кос-
тадина Јанко; 

— за особени заслуги ЕС создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Начаров Тодоров Андон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Мокров Гошов Лазо; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Димов Те дерев Ангел, Јанковски Петруш Ристо, 
Јовановска Стевана Славка, Јс Е че ек и Динго Круме* 
Николовски Димков Ђоре, Петрески Ташко Перо; 

— за покажана лична храброст во борбата про-
тив непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Илиева Андова Вера,, Начарев Тодоров Ледон; 
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О д СР С л о в е н и ј а 

— по повод на триста и шеесетгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постигна-
ти во работата од значење за стопанскиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Словеначке железаре — Железара Равне — 
Равне на Корошкем 

— по повод на триесетгодишнината на постое-
њето и триесет и петгодишнината од организира-
њето играње на кошарка, а за особени заслуги и за 
придонес во омасовувањето на кошаркарскиот спорт 
$ѕ постигнати успеси на домашните и меѓународни 
натпреварувања 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Кошаркашки савез Словеније — Љубљана; 

— за особени заслуги и успеси во развиваЕ^ето 
ра планинарството и за негување на традициите на 
Народноослободителната борба 

Планинарско друштво ПТТ Љубљана; 

— по повод на осумдесетгодишнината на посто-
ењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во 
работата од значење за стопанскиот напредок на 
Земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Дрвна индустрија „Глин" — Назарје — Мозирје; 

— по повод на триесетнедишнината на постое-
њето, а за заслуги и успеси постигнати во работата 
Од значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

ИМОС — ОГИ „Градишче" — Церкница; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
На земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Бунц Рудолфа Бојан, Кресе Павел Леополд, 
Куловец Ивана Цирил, Пајитар Ивана Франц, Стри-
нић Јосипа Весна, Шкрабар Франца Стане; 

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

^ СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бајц Мартина Мартин, Боштјанчић-Паулус Ка-
рела Долфка, Цвахте Мирка др Саша, Чрне Јанеза 
Владо, Камбич Јожета др Винко, Комел Франца 
Франта, Окроглич Луке Авгуштин, Петрич Франца 
Франц, Похар Франца Ладо, Севник Михаела Фра-
њо, Сламич Алојза Херман, Шабјан Јожефа Ште-
фан, Шток Антона Јоже, Штурм Андреја Андреј, 
Витез Франца Лудвик; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анцељ Штефана Рудолф, Буковец Мартина 
Иво, Чешновар Ивана Франц, Фале Франца Франц, 
Фурлан Андреја Иван, Јанчар Франца Рудолф, 
Ковачић Августа Јоже, Крашна-Прачек Јоже-
фа Ана, Крегар Франца Михаел, Криста« 
Франа Фрањо, Куринчич Антона Франц, Ма-
лежић-Чекић Петера Зора, Митровић Ачима 
Мирко, Петернек. Филипа Габријел, Рајер Ал-
берта Алберт, Скобир Антона др Антон, Трош? 
Макса Карел, Ваднал Алојзија др Алојзиј, Варга-
зон Ернеста др Богомил, Вршник Франца Лојзе, 
Жижмонд Антона Франц, Жванут-Белтрам Мар-
јота Цветка; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Месарич Штефана Штефан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЈЦ 

Јанчар Франца Рудолф, Пахор Франца Франц, 
Жижмонд Антона Франц; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гајшек-Завршник Матевжа Типка; 

О д СР С р б и ј а 

— по повод на дваесет и петгодишнината на 
постоењето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во научноистражувачката работа на развојот 
и унапредувањето на индустријата на месо, со што 
е направен значаен придонес кон стопанскиот нап-
редок на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Југословенски институт за технологи]у меса — 
Белград; 

— по повод на шеесетгодишнината на животот 
и долгогодишната револуционерна работа, а за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите гра-
ѓани во борбата за слобода и независност на земјата, 
како и за придонес кон развивањето на социјалис-
тичкото самоуправно општество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Глигоријевић Саве Душан — Саша; 
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— по повод на седумдесетгодишнината на жи-
вотот и долгогодишната револуционерна работа, а 
за особени заслуги во јакнењето на свеста на на-
циите граѓани во борбата за слобода и независност 
на земјата, како и за придонес кон развивањето на 
социјалистичкото самоуправно општество 

Горски Ивана Мате; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕ-
НЕЦ 

Божанић Михајла Никола, Брстина Јована Ду-
шан, Гуво Јозе Иван, Нонвеиллер Лино др Гуидо, 
Перовић Ђока Томаш; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Антонић Јосипа Миховил, Бељански-Шћепано-
вић Петра Павуша, Божовић Благоја Лука, Бурић-
-Хинић Вука Даница, Илић-Медек Стјепана Мари-
на, Креачић-Жердик Лава Олга, Ломпар Ива Ду-
шан, Петровић-Мајсторознћ Марка Марија, Салом-
-Јовановић Данијела Рута. Стаменковић-Каракаше-
вић Тодора Невенка, Стевић Петра Миодраг, 
Урошевић Новака Драгољуб; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дакић Симе Радован, Ковачевић Симе Стево, 
Мијатовић Мијата Љубомир, Микулић Милоша Ан-
кица, Миловановић Обрена Миленко, Николић То-
досија Борисав. Петковић Јована Бранко, Радако-
вић Жарка Мирко, Радовановић Драгомира Љуби-
ша, Ресан Душана Драгољуб, Штрбац-Родић Ђура 
Невенка. Виденов Милана Живко, Вученов Ђорђа 
д-р Димитрије: 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ајдуковић Илије Андрија, Алигрудић Зарије 
Петар, Варјактаревпћ Јова Гојко, Башић Пере Ду-
шан, Берберовић Алије Есад, Брајушковић Радо-
сава Димитрије, Булат Павао Јово, Чанковић Јова 
Илија, Ђурчић Милана Милан, Дабић Милутина 
Мирко, Нишовић Нићифора Милован, Ђулаковић-
-Илић Константина Добрила, Ђуровић-Бећир Пав-
ла Радмила, Хајрић Мустафе Сакиб, Ивић Панте-
лије Марко, Ковачевић-Марјановић Ђуре Савка, 
Козић Милана др Љубомир, Латиновић Симе Јово, 
Лечић Ђурице Јово, Лукач Илије Мирко Мацура 
Димитрија Драгољуб, Мехинагић Ибрахима Хајру-
дин. Милошевић Милована Божидар, Милошевић-
-Петрушић Гојка Ружа, Мирић Милана Драгољуб, 
Митровић Корице Милан, Младеновић Драгутина 
Бранислав, Мучалица Илије Љубомир, Ненадић 
Вучена Милош, Никетић Живана Војислав, Орцев 
Георгија Коле, Павловић Ђуре Александар, Пејо-

вић Милете Лепосава, Пилиповић Миле Слободан; 
Поповић Томе Мирослава, Поткрајац Ника Милић, 
Протулипац Алексе Михајло, Радаковић Гена Алек-
сандар, Радаковић Стеве Мане, Радовановић Јована 
Војислав, Ранисављевић Станка Живко, Савићевић1 

Саве Бранко, Симовић-Ивановић Радомира Љубица, 
Стевић Саве Петар, Шепаревић Ивана Миљенко, 
Шкрабар Франца Јанез, Тодић Шпира Здравко, 
Трикић Стева Стево, Узелац Вује Марко Брањен! 
Пере Никола; ^ 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредак 
на земјата . 

Н 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ-

Аврамовић Илије Иван, Башић Јосе Јаков, Бер-
гинц-Ковачић Јакоба Каролина, Бојић Саве Милен-
ко, Филиповић Радисава Михаило, Хаџипоповић Бо-
же Александар, Костић Недељка Ратко, Мацановић' 
Стевана Илија, Михаиловић Ранка Чедомир, Мило-
вић Милоша Драго, Прпић-Вујичић Раде Босиљка, 
Радоман Блажа Ђоко, Радусин-Радека Боже Видо-
сава, Рајић Михаила Влајко, Родић Милана Савка, 
Стевановић Александра Радомир, Тривуновић Симе 
Перо, Вуковић Љубисава Андрија, Живковић Мила 
Душан; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

> 
КоигеШег ГЛпо (Зг Сшс1о; ^ 

— за покажаната лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување па земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Радовановић Драгомира Љубиша; 

О д САП К о с о в о 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кучи Маљуша Назми дин; ' > 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Милић Љубомира Благоје; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напре дон 
на земјата 

> 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕ!«« 
НЕЦ -

Бејтула Хамида Рашид* Ристић Глигорија Јо« 
ван; 
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О д САП В о ј в о д и н а 

— по повод на шеесетгодишнината на постое-
њето, а за истакнати заслуги и успеси во развива-
њето на основаа превентивна заштита и ширење 
на здравствената култура на населението, како и 
за значаен придонес кон усовршување на стручни 
кадри 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Медицински факултет ООУР Институт за зд-
равствену заштиту — Нози Сад; 

— по повод на ш^есетгодиишинатз на постое-
њето, а#за особени заслуги и успеси постигнати во 
развивањето на кулгурнз-просзетната и забавната 
ДСЈНОСТ во духот на братството и единството 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Културно-просзетнз друштво „Гура Киш" — 
Шид 

— по повод на триесетгодишнината на самоуп-
равувањето, а за особени заслуги и успеси постиг-
нати во работата од значења за стопанскиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗНАТЕН ВЕНЕЦ 

„Фрушка Гора" Фабрика обуке — Рума; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Б а н к о в и ћ Милана Владимир, Ковачевић Сте-
вана Арса, Савић Лазара др Душан, Секић Милана 
Дугг^н, Скакун Јована Живко, Живановић Мило-
рада Војислав; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работат.! од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јокић Сава Бошко, Матић Луке Глигорије, 
Влашкплић Милана Александар; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Бурсаћ Вукашина Милица, Цирок Иштвана 
Гавриловић Светозара Тодор, Кнежевић 

'Јована Рале. Матић Никола Миле, Вемић Михајла 
Борове, Војводић Луке Макиша, Вукша Стеве Ђуро; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Милин Јосифа др Радивој, , Радаковић Симе 
Пе1 ар; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Царевић Петра Стеван, Дробац Јове Ђуро, Фи-
шар Лео др Ђорђе, Галић Танасија Никола, Грубор 
-Папак Ђуре Јања, Илић Милоша Светозар, Јаг-
лица Пере Бранко, Јевић Миле Тодор, Ковачић 
Мане Владо, Медаковић Миле Богдан, Недељковић! 
Ђорђа Загорка, Недвидек Фрање ДР Борис, Обра-
довић Матије др Ненад, Орловић Милкана Јово, 
Радовановић Омиља др Мирослав, Радујков-Фајет 
Рудолфа др Зора, Родић Ђуре Шпиро, Шилић Ја -
коба Ержебет, Вранић Вукосава Чедомир; 

— за покажаната лична храброст во борбата 
против непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Ковачић Мане Владо; 

Бр. 63 
24 септември 1980 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја одлучува да се одликуваат: 

— за заслуги во развивањето на пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Република Италија, како и за 
успешна соработка помеѓу градовите Љубљана и 
Парма 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Vicenzo Baldassi; 

— за заслуги во развивањето на повеќегодиш-
ната научна соработка со југословенските медицин-
ски установи и стручњаци во областа на ортопед-
ската хирургија и трау мато логи јата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Професор dr Calogero Casuccio. 

Бр. бб 
3 октомври 1980 година 

Белград 

.Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетиц Мијатовић е. p. 
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ПОМИЛУВАЊА 
Брз основа на член 315 став 1 точка 9 ед Уста-

вот на СФРЈ, член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ а во врска со чл. 1 2 и 5 од Законот за по-
милување, Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Се ослободуваат од извршување на преостана-
тиот нем здржан дел на казната затвор долуна-
в е д е н ! ^ осудени лица: 

Арас Стјепан Давор; 
Бегановиќ Садик Есвд, Без:ах Конрад Сабина, 

Блажанин Томе Иван, Боровина Иван Зор ен, Бер-
нади Ѓерѓа Герг; 

Чобрда Стеван Мартин; 
Дуловиќ Радован Драган, Дуловиќ Милутин; 
Ѓермановиќ Николе Јован; 
Џеко Хајрудин Нусрет; 
Гајиќ Светозар Зоран, Гај ски Вјекослав Дамир, 

Гаши Исе Асим. Грбиќ Васкрсија Урош; 
Јакхпиќ Милован Душан, Јошт Рудолф Борис, 

Ју£ошевИќ: Цветка Недељко; 
Келемен Шандор Шандор, Кнежевиќ Тома 

Драгутин, Колеревиќ Хранислав Слободен. Кузман 
Слободан; 

.Лазаревиќ Јован Марко, Лендо Мутан Ќамил, 
Лотачариќ Звонко Владимир; 

Magyar Fran ска, Миниќ Антон Златко, Милоје-
вић Милан Здравко, Милуновпќ Вукмир, Младе-
нов Омортаг Љубомир, Мушевиќ Мурат Исмет; 

Неделковски Ангел Живко, Новаковиќ Илија 
Пеуар; 

Пшихистал Тома Јосип; 
РахманоЕиќ Мехмед Зијад, Репгновнќ Вукосав; 
Салиху Фехми ј Фатмир, Салкиќ Сулејмана 

Суљо. Стакиќ Александра Живко, СтанксЕиќ Ве-
личко Миливоје; 

Шабовиќ Џемал Џабер; 
Томажлк Јоже Јошко. 

II 

Делумно се ослободуваат од извршување на 
казната затвор долунаведен^© осудени лица: 

Бадовинац Илија Бранко, во траење од. 6 (шест) 
месеци — од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 
(Три) години затвор; 

Беќирбашиќ Хасиб Хасан, во траење од 4 (че-
тири) месеца — од 1 (една) година и 1©- (десет) ме-
сеци на 1 (една) година и 6 (шест) месеци • затвор; 

Брајковиќ Никола Иван, во траење' 'бд в (шест) 
Месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци затвор; 

Божиневи ќ Мате Стјепан, во траење од 6 (шест) 
месени — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на i 
(една) година затвор; 

Clements Rishard Alan, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и 
6 (шест) месеци затвор; 

Цврк Фабијан Иван, во траење од 1 (една) го-
дина — од 7 (седум) години на 6 (шест) години за-
твор; 

Чечко Иван Иван, во траење од 1 (една) година 
— од 4 (четири) години на 3 (три) години затвор; 

Нехај иќ Амза лија Слободан, во траење од 6 
(шест) месеци — од 3 (три) години на 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци затвор; 

Четртиќ Рудолф Мартин, во траење од 2 (две) 
години — од 10 (десет) години на 8 (осум) години 
затвор; 

Драгаш Мија Стеван, бо траење од 3 (три) ме-
сеци — од 1 (една) година на 9 (девет) месеци за-
твор ; 

Ѓемровски Самуел Карло, во траење од 1 (една) 
година — од 5 (пет) години на 4 (четири) години 
затвор; 

ѓорѓиевски Геле ѓорѓи, БО траење од 6 (шест)" 
месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 
(шест) месеци затвор; 

Gianini Marian, во траење од 10 (десет) месеци 
— од 2 (две) години и 10 (десет) месеци на 2 (дЕе) 
години затвор; 

Гргеша Тома Мијо, во траење од 1 (една), го-
дина — од 8 (осум) години на 7 (седум) години за-
твор;. 

Хисени Хасан Абедин, во траење од 9 (девет) 
месеци — од (три) години на 2 (ДЕО) години и 3 
(три) месеци затвор; 

Изев Павле Стефан, ЕО траење од 6 (шест) ме-
сеци — од 4 (четири) години на 3 (три) години и в 
(шест) месеци затвор; 

Јаковљевиќ Митар Иван. во траење од 6 (шест) 
месеци — од 4 (четири) години и 6 (шест) месеци на 
4 (четири) голини затвор; 

Јуриќ Гојко Зоран, ЕО траење од 6 (шест) месе-
ци — од 2 (две) години и 6 (шест) месеци на 2 (две) 
години затвор; 

Кариќ Расим Ејуб. во траење од 4 (четири> ме-
сеци — од 2 (две) години и 2 (два) месеца на 1 (една) 
година и 10 (десет) месеци затвор; 

Костелиќ Јосе Мато, во траење од 6 (шест) ме-
сеци — од 5 (пет) години и 6 (шест) месеци на 5 
(пет) години затвор; 

Лацкнер Симон Герхард, во траење од 3 (три) 
години — од 9 (девет) години на 6 (шест) години 
затвор; 

Лекше Франц Петар, во траење од 2 (две) го-
дини од 10 (десет) години на 8 (осум) години за-
твор ;• 

'Љатифа Фаик, во траење од 1 (една) година —? 
од 4 (четири) години на 3 (три) години затвор; 

Ј а т и ф и Мустафа Тефик /во траење од 1 (една)' 
година ''Од 4 (четири)'' години на 3 (три) години"* 
затвор; 

Љубисављевиќ Манојло Душко, во траење од 1 
(ед#а) година т од 14. (четиринаесет) години и 2 
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(дез* месеца на 13 (тринаесет) години и- 2 (два) ме-
сеца затвор; 

Маља] Реџеп, ео траење од 1 (една) година — 
од 9 (девет) години иа 8 (осум) години затвор; 

Наркотик Никола Ненад, во траење од 2 (две) 
ГОДИНИ — од 12 (дванаесет) години на 10 (десет) го-
дини затвор; 

Мијалков Вимо Стојан, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 
(шест) месеци затвор; 

Митев Здравчо Божин, во траење од 6 (шест) 
месеци од 4 (четири) години на 3 (три) години и 6 
(шест) месеци затвор; 

Петрич Фране Антон, во траење од 1 (една), 
година — од 3 (три) години на 2 (две) години за-
твор; 

Петриќ Ѓорѓе Недељко, во траење од 5 (пет) 
месеци — од 3 (три) години и 6 (шест) месеци на 3 
(три) години и 1 (еден) месец затвор; 

Рушани Авзи Хамза, во траење од 6 (шест) ме-
сеци — од 1 (една) година и 6 (шест) месеци на 1 
(една) година затвор; 

Смилевски Димитрија Константин, во траење 
од 1 (една) година — од 4 (четири) години и 6 (шест) 
месеци на 3 (три) години и 6 (шест) месеци затвор; 

Ширговски Кирил Илија, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 6 
(шест) месеци затвор; 

Шпаго Мехо Миралем, во траење од 6 (шест) 
месеци — од 5 (пет) години на 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци затвор; 

Тешиќ Гвозден Миливоје, во траење од 1 
{една) година — од 18 (осумнаесет) години на 17 
{седумнаесет) години затвор; 

Тихак Ибро Мустафа, во траење од 4 (четири) 
Месеци — од 2 (две) години на 1 (една) година и 8 
{осум) месеци затвор; 

Томовиќ Иван Миладин, во траење од 1 (една) 
година — од 8 (осум) години иа 7 (седум) години 
затвор. 

III 

Им се условува на 3 (три) години казната 
затвор на долу наведените лица: 

Модрич Јосе Анто — казната во траење од 5 
(пет) месеци затвор; 

Муриќи Алија — казната во траење од 1 (една) 
година затвор. 

Бр, 33/80 
26 ноември 1980 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Цвиетин Мијатовић, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1043. Одлука за измена на Одлуката за доне-
сување на Општествениот план на Ју-
гославија за периодот од 1981 до 1985 го-
дина и за определување на рокот за под-
несување на нацрт односно предлог на 
општествениот план на Југославија до 
Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија — — — 1953 

1044. Одлука за измена на Одлуката за оства-
рување на целите и задачите на заед-
ничката емисиона и парична политика 
и на заедничките основи на кредитна-
та политика во 1980 година — — — 1953 

1045. Одлука за утврдување на курсевите на 
странските валути за определување на 
основицата за пресметување на царината 
и на др>гите увозни давачки на даноч-
ните олесненија при извозот и за иска-
жување на правото на увоз и плаќање /1953 

1046. Одлука за формирање на југословенски 
одбор за Меѓународната година на'инва-
лидите ОН-1981 — — — — — — 1954 

1047. Одлука за определување на основицата 
за усогласување на личните доходи на 
функционерите и раководните работни-
ци што ги назначува Сојузниот извршен 
совет во сојузните органи на управата, во 
сојузните организации и во стручните 
служби на Сојузниот извршен совет — 

1048. Одлука за забрана на употребата на 
растителни масла за јадење и на свинска 
маст во индустријата како технички ма-
снотии 

1049. 

1954 

— 1955 
Правилник за измени и дониз лиени ја на 
Правилникот за техничките нормативи 
за уредите за лакирање со прскање или 
со потопување и за уредите за сушење 

1050. Договор за отстапување изградбата на 
инвестициони објекти во општествена 
сопственост — — — 

1051. Спогодба за промена на затечените цени 
за заштитните релеи и елементите за ав-
томатизација — — — — — — — 

1052. Спогодба за промена на затечените цени 
за аеродромските услуги во внатрешни-
от воздушен сообраќај 

1053. Спогодба за промена на затечените цени 
за челични котли за ниски притисоци 
и за високи притисоци со и без бојлери, 
и за додатна опрема и нивни резервни де-
лови — — — — — — — — — 

1054. Спогодба за промена на затечените цени 
за пневматика — — — — — — — 1959 

1055. Спогодба за промена на затечените цени 
на опремата за големи кујни и на нив-
ните резервни делови — — — — — 1953 

Иазначувања и разрешувања — — — — 1959 
Одликувања — — — - - — — — — — 1960 
Одлука за помилување на осудени лица — — 196Т 

1955 

— — — 1956 

1958 

— — — 1938 

1953 


