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633. 
Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 

2 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 20 од Законот за 
паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 
61/82), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 1 октомври 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗА-
ДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧ-
НА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА 

КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката 

емисиона и парична политика и на заедничките основи на 
кредитната политика во 1985 година („Службен лист на 
СФРЈ“, бр, 71/84, 21/85), по точка 13 се додава нова точка 
13а која гласи: 

„13а. Банките во 1985 година не можат да им даваат 
на граѓаните кредити по основ на продажба на девизи на 
граѓаните, освен кредити за станбена изградба, мало сто-
панство и земјоделство, и тоа како документациони креди-
ти со готовински исплати во височина до 10% од вреднос-
та на кредитот." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

АС бр. 570 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ 

Илијаз Куртеши, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Методи Антов, с. р. 

те: „Според редоследот од точка 5 на оваа одлука“ се за-
менуваат со зборовите: „за извршување на обврските од 
одредбите под 1 и 2 на точка 5 од оваа одлука рамноправ-
но во сразмер 1:1.". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 316 
19 август 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, с. р. 

635. 
Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од За-

конот за внесувањето и растурањето на странски средства 
за масовно комуницирање и за странската информативна 
дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО 

НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL" 
Се забранува внесувањето и растурањето во Југосла-

вија на списанието ,,Der Spiegel" бр. 36 од 2 септември 
1985 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, 
СР Германија. 

Бр. 650-1-22/2 
23 септември 1985 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Доброслав Ќулафиќ, с. р. 

634. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за девизното 

работење и кредитните односи со странство („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83, 70/83 и 
71/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ЕДИНСТВЕНИОТ ДЕВИ-

ЗЕН ПАЗАР ВО 1985 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите, организацијата и работа-

та на единствениот девизен пазар во 1985 година 
(„Службен“лист на СФРЈ“, бр. 12/85), во точка 9 зборови-

636. 
Врз основа на чл. 24 и 65 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 од Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката,емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/84 и 21/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА 
НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И 
НА ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕ-
РИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 

ГОДИНА 
1. Заради остварување на задачите на монетарно-кре-

дитната политика што ги спроведуваат Народната банка 
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на Југославија, народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини, како и банките со 
својата деловна политика, во поглед на усогласувањето на 
обемот и динамиката на порастот на нето домашната ак-
тива и на динарските пласмани на банките утврдени во 
тон. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничка-
та емисиона и парична политика и на заедничките основи 
на кредитната политика во 1985 година, со оваа одлука се 
регулираат обемот и динамиката на порастот на нето до-
машната актива и на динарските пласмани на основните и 
здружените банки (во понатамошниот текст: банките). 

2. Во согласност со одредбата од точка 1 на оваа од-
лука банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 
1985 година ќе обезбедат: 

1) порастот на нивната нето домашна актива да изне-
сува најмногу до: 

- 9,0% на 31 октомври 
- 10,0% на 30 ноември 
- 12,0% на 31 декември 
2) порастот на нивните динарски пласмани да изнесу-

ва најмногу до: 
- 11,5% на 31 октомври 
- 13% на 30 ноември 
- 14,3% на 31 декември 1985 година. 
Банките се должни во периодот октомври-декември 

1985 година да обезбедат дневно усогласување на порас-
тот на динарските пласмани со утврдените месечни рамки 
,од став 1 одредба под 2 од оваа точка. 

При утврдувањето на порастот на нето домашната 
актива, во смисла на став 1 од оваа точка, не се зема пред-
вид ефектот од промената на курсот на динарот. 

Порастот на нето домашната актива и на динарските 
пласмани, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета во 
однос на нивната книговодствена состојба на 31 декември 
1984 година, според образецот КЊ-БИФО. 

За износот на непокриеното пречекорување на динар-
ските пласмани на 31 декември 1984 година се намалува 
износот на можниот пораст на пласманот од став 1 одред-
ба под 2 на оваа точка. 

3. Банките што даваат пласмани за извоз на стоки и 
услуги, можат својата нето домашна актива и вкупните 
динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден 
во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, и тоа: 

1) за износот на порастот на кредитот за тековен из-
воз, вклучувајќи ги и кредитите за производство и подго-
товка за извоз (без кредитите чиј што рок на наплата е од-
ложен и без пласманите од средствата на Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка), а најмногу 
до: 21% на 31 октомври, 27% на 30 ноември и 33% на 31 де-
кември 1985 година, во однос на книговодствената состој-
ба на Јие кредити на 31 декември 1984 година; 

2) за износот на порастот на кредитот за извоз по ос-
нов на побарувања чија наплата е одложена во согласност 
со посебни прописи, а најмногу до 39,0% на 31 октомври, 
52% на 30 ноември и 65,5% на 31 декември 1985 година, во 
однос на книговодствената состојба на тие кредити на 31 
декември 1984 година. 

4. Банките што даваат пласмани за производство и 
сезонски залихи: пченка, маслодајни растенија - сурово 
масло, шеќерна репка-шеќер, тутун и оризова арпа - ориз, 
можат својата нето домашна актива и вкупните динарски 
пласмани да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 
став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука, и тоа: 

1) за износ од 60% од остварениот нето пораст на 
пласманот за производство и залихи на пченка; 

2) за износот на остварениот нето пораст на пласма-
нот за производство и залихи на маслодајни растенија -
сурово масло над процентот од точка 2 став 1 одредба под 
2; 

3) за износ од 80% од остварениот нето пораст на 
пласманот за производство и залихи на шеќерна репка -
шеќер; 

4) за износ до 70% од остварениот нето пораст на 
пласманот за призводство и залихи на тутун и до 70% од 

остварениот нето пораст на пласманот за производство и 
залихи на оризова арпа - ориз. 

Остварениот нето пораст на пласманот за производ-
ство и залихи на одделни земјоделски производи од став 1 
на-Оваа точка се смета во однос на книговодствената сос-
тојба на тие пласмани на 31 декември 1984 година. 

5. Банките што даваат пласмани за увоз на нафта, на-
фтени деривати и јаглен за коксирање можат својата нето 
домашна актива и вкупните динарски пласмани да ги зго-
лемат над порастот утврден во точка 2 став 1 одредби под 
1 и 2 на оваа одлука, за износот што претставува 50% од 
состојбата на пласманите што се дадени за увоз на нафта, 
нафтени деривати и јаглен за коксирање во периодот од 1 
октомври до 31 декември 1985 година. 

6. Банките што даваат краткорочни пласмани за за-
лихи на јаглен од домашно производство кај термоелек-
траните можат својата нето домашна актива и вкупните 
динарски пласмани да ги зголемат над порастот утврден 
во точка 2 став 1 одредби под 1 и 2 на оваа одлука за изно-
сот на остварениот пораст на тие пласмани во периодот 
од 1 октомври до 31 декември 1985 година, сметано бо од-
нос на состојбата на тие пласмани на 30 септември 1985 
година. , 

7. Банките што даваат пласмани за станбено-кому-
нална изградба можат својата нето домашна актива и 
вкупните динарски пласмани да ги зголемат над порастот 
утврден во точка 2 одредби под 1 и 2 на оваа одлука; за из-
носот на порастот на тие кредити над процентот од точка 
2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука, а најмногу до 4% на 
31 октомври, 5% на 30 ноември и 6% на 31 декември 1985 
година, во однос на состојбата на тие кредити на 31 декем-
ври 1984 година. 

8. Банките што и дале пласмани на Сојузната дирек-
ција за стоковни резерви за интервентен откуп на шеќер 
што е остварен во текот на август 1985 година, можат сво-
јата нето домашна актива и вкупните динарски пласмани 
да ги зголемат над порастот утврден во точка 2 одредби 
под 1 и 2 на оваа одлука, во височина на состојбата на та-
ка дадените пласмани. 

9. Во рамките од точка 2 одредби под 1 и 2 на оваа од-
лука, банките со својата деловна политика ќе обезбедат: 

1) приоритет да имаат пласманите за финансирање 
на тековната репродукција; 

2) инвестиционите кредити на банките во основни 
средства на корисниците на општествени средства побав-
но да се зголемуваат во однос на утврдените рамки на по-
растот на вкупните пласмани на банките, со тоа што во 
рамките на тоа да се обезбеди побрз растеж на инвестици-
оните кредити на банките во основни средства за приори-
тетни намени. 

Во рамките на порастот на инвестиционите кредити 
на банките од став 1 на оваа точка, инвестиционите креди-
ти на банките за други намени можат да се зголемат нај-
многу до 2% на 31 декември 1985 година, во однос на ни-
вната книговодствена состојба на 31 декември 1984 годи-
на. 

10. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука 
ги опфаќа: 

1) динарските пласмани; 
2) девизните пласмани, и тоа: 
а) побарувањата во девизи од организациите на 

здружен труд настанати по основ на користење на стран-
ски кредити, во смисла на Законот за земање на определе-
ни стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 го-
дина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 
71/84); 

б) инвестиционите кредити на банките од средствата 
на кредитите од Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
од ЕУРОФИМ: 

в) ССС кредити за увоз на стоки; и 
г) други кредити и побарувања во девизи; 
3) друга актива и пасива во нето износ. 
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11. Под динарски пласмани на банките, во смисла на 
точка 2 од оваа одлука, се подразбираат динарските плас-
мани што банките им ги даваат на организациите на 
здружен труд и на други општествени-правни лица, на ин-
терните банки, на граѓанските правни лица и на граѓани-
те, освен динарските пласмани што им ги даваат на банки-
те, на Југословенската банка за меѓународна економска со-
работка, на Пазарот на пари и хартии од вредност и на 
Поштенската штедилница. 

12. Под инвестициони кредити на банките во основни 
средства на корисниците на општествени средства за при-
оритетни намени, во смисла на точка 9 став 1 одредба под 
2 на оваа одлука, се подразбираат кредитите на банките: 
за објекти што ќе придонесат за зголемување на извозот 
на стоки и услуги и за порационална супституција на уво-
зот, за производство на енергија од домашни извори, за 
производство на храна, за производство и набавка на шин-
ски возила и бродови, за развој на малото стопанство како 
и за модернизација и реконструкција на капацитетите за-
ради подобрување на нивното технолошко ниво во дејнос-
тите од значење за побрзо структурно приспособување на 
стопанството со едновремено започнување на неопходна-
та изградба на нови објекти заради обезбедување контину-
итет на производството посебно во областа на енергетика-
та и за изградба на објекти за водоснабдување што се не-
опходни заради спречување на поголеми растројства во 
снабдувањето со вода. 

13. По исклучок, во рамките на нето домашната акти-
ва и на динарските пласмани на банките, во смисла на точ. 
2 до 11 на оваа одлука, обврската за ограничување на по-
растот нема да се применува врз: 

1) пласманите на банките од средствата на Фондот на 
федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автономни по-
краини, пласманите за обнова и изградба на подрачјата 
настрадани од земјотреси, пласманите од дополнителни и 
посебни средства што се користат за побрз развој на САП 
Косово, а најмногу до височината на остварениот прилив 
на средствата за тие намени во согласност со законот и со 
други прописи; 

2) пласманите за кредитирање на извозот на опрема и 
бродови и изведување на инвестициони работи во стран-
ство на кредит - до височината на средствата примени во 
1985 година за таа намена од Југословенската банка за ме-
ѓународна економска соработка; на инвестиционите кре-
дити на банките што ги следат пласманите од постојаните 
средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини - во делот.што се форми-
ра со здружување на труд и средства на организациите на 
здружен труд и на инвестиционите кредити на банките во 
кои учествуваат кредитите од Меѓународната банка за об-
нова и развој и нејзините афилијации, Европската инвес-
тициона банка и ЕУРОФИМ, со тоа што порастот на овие 
пласмани да може да се ограничи ако нивниот пораст суш-
тествено отстапува од планираниот; 

3) инвестиционите кредите на банките од средствата 
на кредитите на Меѓународната банка за обнова и развој и 
нејзините афилијации, Европската инвестициона банка и 
ЕУРОФИМ; 

4) побарувањата во девизи од организации на 
здружен Труд настанати по основ на користење странски 
кредити во смисла на Законот за земање на определени 
стоковни кредити во странство во 1983, 1984 и 1985 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83, 35/83, 22/84 и 71/84), 
и ССС кредити за увоз на стоки, кои, според посебен за-
клучок на Сојузниот извршен совет, во поглед на нивното 
изземање од обврската за ограничување, се изедначуваат 
со стоковните кредити од оваа одредба. 

Банките што имаат пласмани од став 1 на оваа точка 
се должни да обезбедат посебно следење на тие пласмани 
во своите книговодствени евиденции. 

14. Банките можат меѓусебно да си го отстапуваат не-
искористениот дел од порастот на динарските пласмани 
до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, 

во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 5 на оваа 
одлука. 

Банките што не ќе остварат пораст на кредитите за 
извоз на стоки и услуги во смисла на точка 3 одредба под 
1 на оваа одлука можат на другите банки да им го отста-
пуваат износот на неискористениот дел од порастот на 
кредитите во смисла на таа потточка, под услов тоа отста-
пување да се врши наменски само за давање на кредитите 
за извоз наведени во точка 3 одредба под 1 на оваа одлука. 

Наменско отстапување на неискористениот дел од 
порастот на кредитите за извоз во смисла на став 2 од 
оваа точка можат да вршат и банките од став 6 на оваа 
точка. 

Банките што ќе остварат пораст на пласманите за 
производство и залихи на пченка, шеќерна репа-шеќер, 
тутун и оризова арпа - ориз во смисла на точка 4 став 1 
одредби под 1, 3 и 4 на оваа одлука, можат да им го отста-
пуваат на другите банки износот на неискористениот дел 
од порастот на другите пласмани во смисла на став 1 од 
оваа точка. 

Банките меѓусебно си го отстапуваат, односно при-
маат неискористениот дел од порастот на динарските 
пласмани, во смисла на оваа точка, однапред до 25. во ме-
сецот, со тоа што периодот за кој се врши отстапување не 
може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно 
примениот дел од неискористениот пораст на динарските 
пласмани банката е должна да ја извести надлежната на-
родна банка во рок од 3 дена од денот на отстапувањето 
односно примањето на неискористениот дел од можниот 
пораст на динарските пласмани и тоа со доставување фо-
токопија од договорот или самоуправната спогодба за ме-
ѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел 
од порастот на динарските пласмани склучен меѓу банки-
те или меѓу здружената банка и основните банки членки 
на таа здружена банка. 

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 12 
став 1 одредба под 1 на оваа одлука е поголем од порастот 
предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 на оваа одлука 
неможат да го отстапат неискорис,тениот дел од можниот 
пораст на динарски пласмани, осв^н ако отстапувањето се 
врши меѓу банките во рамките на иста здружена банка од 
територијата на републиката односно автономната покра-
ина или меѓу банките во рамките на исто здружение на 
банкарските организации. 

15. Банките што оствариле пораст на пласманите за 
сезонските залихи на пченица, во смисла на точка 4 став 1 
од Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на 
порастот на нето домашната актива и на динарските плас-
мани на банките во периодот од 1 јули до 30 септември 
1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/85 и 45/85), 
се должни тој пораст динамички да го усогласат така што 
тој да биде во рамките на пропишаниот можен пораст на 
нето домашната актива и на динарските пласмани со 40% 
на 30 ноември и на другите 60% на 31 декември 1985 годи-
на. 

16. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите од оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да и доставуваат извештај за ос-
тварениот пораст на нето домашната актива и на динар-
ските пласмани, според книговодствената состојба на кра-
јот од секој месец. Тие извештаи се доставуваат во рокот 
пропишан за доставување на билансот на банката. Народ-
ните банки на републиките и народните банки на автоном-
ните покраини и доставуваат на Народната банка на Ју-
гославија збирни извештаи за состојбата на нето домаш-
ната актива и на динарските пласмани на банките на ниво 
на републиките односно на автономните покраини а по 
еден примерок на примените индивидуални извештаи на 
банките во рок од 5 дена од денот на истекот на рокот за 
доставување на билансот на банката. 

Народната банка на Југославија во рок од 5 дена од 
денот на приемот на збирните извештаи од став 1 на оваа 
точка, ќе им достави на народните банки на републиките и 
на народните банки на автономните покраини обединет 
збирен извештај за сите републики и автономни покраини. 



Страна 1424 - Број 52 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 октомври 1985 

17. Извештаите од точка 16 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат според упатствата и на образецот што го 
пропишува Народната банка на Југославија. 

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 76 
1 октомври 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Радован Макиќ, с. р. 

637. 
Врз основа на член 44 став 3 од Законот за Народната 

банка на Југославија и за единственото монетарно работе-
ње на народните банки на републиките и народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОБЕЛЕЖЈА НА БАНКНОТАТА ОД 

5000 ДИНАРИ 
1. Банкнотата од 5000 динари се печати на бела за-

штитена хартија со вграден водознак и со заштитна ниш-
ка во техниката офсет-печат и линиски длабок печат. 

2. Банкнотата од 5000 динари има димензии 164,5 mm 
х 75 mm. 

3. Изгледот на банкнотата од 5000 динари е следни-
от: 

1) од лицето: заштитна тонска подлога печатена во 
техниката офсет-печат во две бои со еден ирис. Преку оф-
сетот се печатени главните мотиви во техниката на тробо-
ен линиски длабок печат. 

На левата страна на банкнотата се наоѓа гравура на 
портретот на Јосип Броз Тито. Во левиот горен агол се на-
оѓа текст во негатив „Јосип Броз Тито 1892-1980", а во ле-
виот долен агол се наоѓа ознака на вредноста „5000" во не-
гатив и нумерација која што содржи две букви и седум 
цифри печатени во црвена боја. 

Во средниот дел на банкнотата се наоѓа гијоширана 
розета, а во горниот дел се наоѓаат текстовите распореде-
ни еден под друг: „Народна банка Југославије" (со кири-
лица), „Народна банка Југославије“ (со латиница) и „На-
родна банка на Југославија“ (со кирилица). Под тие тек-
стови се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. Во долниот дел на розетата се наоѓа 
ознаката на вредност „5000" а под неа испишани во два ре-
да: „линара“ (со кирилица), „линара“ (со латиница), „ди-
нарјев" (со латиница) и „динари“ ( со кирилица). 

На десната страна на банкнотата на белата површи-
на во горниот дел се наоѓа ознака на вредноста „5000" во 
негатив во гијошираната розета и знакот за слепи. На 
маргината на банкнотата се наоѓа текстот „Фалсификова-
ње се кажњава по закону“ (со кирилица) и „Кривотворење 
се кажњава по закону“ (со латиница). Во средниот дел на 
белата површина во самата хартија се наоѓа знак со ликот 
на Јосип Броз Тито, а под водознакот се наоѓа нумерација-
та што содржи две букви и седум цифри печатени во црна 
боја; 

2) од опачината: од левата страна на белата површи-
на во горниот дел се наоѓа ознака на вредноста „5000" во 
негатив во гијоширината розета, како и текстот на марги-
ната на банкнотата: „Понарејање се казнује по закону“ (со 
латиница) и „Фалсификувањето се казнува според зако-
нот“ (со кирилица). Во средниот дел на белата површина 

во самата хартија се наоѓа водознак со ликот на Јосип 
Броз Тито, а под водознакот се наоѓаат текстовите испи-
шани во два реда, и тоа: од левата страна: „замјеник гу-
вернера“ (со латиница), „заменик на гувернерот“ (со кири-
лица), „наместник гувернерја" (со латиница), „заменик гу-
вернера“ (со кирилица), а од десната страна: „гувернер“ 
(со кирилица) и „гувернер“ (со латиница). Под тие тексто-
ви се наоѓаат факсимили на потписите на заменикот на гу-
вернерот С. Станоевиќ и на гувернерот Р. Макиќ, како и 
текстовите: „Београд" (со ќирилица), „Београд" (со лати-
ница) и „Белград“ (со ќирилица), со датумот 1. V 1985 го-
дина. 

На другиот дел од банкнотата се наоѓаат гијоширани 
тонови печатени во тробоен офсет печат со два ириса. 

Во централниот дел на банкнотата се наоѓа стилизи-
рана силуета на грбот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во која во техниката линиски длабок 
печат е печатена гравура на градот Јајце. Од десната стра-
на на гравурата во горниот дел се наоѓаат текстовите ис-
пишани во два реда: „СФР Југославија“ (со латиница) и 
„СФР Југославија“ (со ќирилица). Во долниот дел на бан-
котата се наоѓа ознаката на вредноста „5000", а под неа 
текстовите испишани во два реда: „пет хиљада линара“ 
(со ќирилица), „пет тисућа линара“ (со латиница), „пет ти-
соч динарјев" (со латиница) и „пет илјади динари“ (со ќи-
рилица). 

Од левата и десната страна на маргините на офсет 
тоновите се наоѓаат текстовите: „Босна и Херцеговина -
Македонија - Словенија - Србија - Хрватска - Црна Го-
ра“ (со ќирилица) и „Босна и Херцеговина - Македонија -
Словенија - Србија - Хрватска - Црна Гора“ (со латини-
ца); 

3) боја: на лицето и опачината на банкнотата преов-
ладува сино-виолетов во боја. 

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

О. бр. 69 
15 август 1985 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик - гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Слободан Станоевиќ, с. р. 

638. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот за стандар-

дизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), 
во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија и сојузниот секретар за народна 
одбрана, директорот на Сојузниот завод за стандардиза-
ција пропишува ^ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА САНАЦИЈА, ЗА-
ЦВРСТУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ-
ТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТА ОШТЕТЕНИ ОД ЗЕМЈОТ-
РЕС И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 

НА ОБЈЕКТИТЕ НА ВИСОКОГРАДБАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките нор-

мативи за санација, зацврстување и реконструкција на 
обејктите на високоградбата (во натамошниот текст: на 
објектите) во сеизмичките подрачја од VII, VIII и IX сте-
пен на сеизмичност по скалата на МСЅ (Меркали, Канка-
ни, Зиберг), како и за изведување на работи врз рекон-
струкција и ревитализација на објектите .што не се граде-
ни како асеизмички а се наоѓаат во трусните зони на спом-
натиот интензитет. 
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Одредбите на овој правилник се применуваат и на ре-
витализација на дотраените објекти на високоградбата. 

Член 2 
Санацијата односно зацврстувањето на објектите на 

високоградбата во сеизмичките подрачја се изведуваат та-
ка што земјотрес со најјак интензитет може да предизви-
каат оштетувања на носечката конструкција, но не до ру-
шење на тие објекти. 

Член 3 
Санацијата и зацврстувањето на оштетените објекти 

и елементи на конструкцијата опфаќаат: 
1) столбови, греди и ѕидови на армирано-бетонски 

конструкции оштетени поради пречекорувањето на носи-
воста на попречната сила односно моментот на свиткува-
њето, како и поради пречекорувањето на носивоста на ат-
хезијата меѓу бетонот и челикот и недоволното закотвува-
ње; 

2) носечки ѕидови во ѕидни конструкции; 
3) ѕидови на неполна, оштетени поради недоволниот 

деформационен капацитет, пречекорувањето на носивоста 
на косите главни напони односно гниечењето или недо-
волната бочна стабилност; 

4) елементи на челични конструкции, оштетени пора-
ди пречекорувањето на носивоста и недоволната крутост 
на дејствието на попречните сили односно моментите на 
свиткување, недоволното закотвување и др; 

5) почва оштетена поради недоволната носивост или 
динамичката нестабилност; 

6) конструкција на темелите оштетени поради прече-
корувањето на носивоста на попречната сила односно мо-
ментите на свиткувањето; 

7) конструктивни елементи оштетени поради недо-
волните димензии на дилатационите разделници меѓу два 
соседни објекта или две конструктивни единици; 

8) носечки елементи со концентрирано оштетување 
настанато поради постоењето на флексибилни катови и 
изразито влијание на торзијата; 

9) покриени конструкции оштетени поради оштету-
вањето на врските меѓу нив и носечката конструкција на 
зградата; 

10) оштетени слободни елементи (оџаци, канали за 
вентилација, испусти, балконски конзоли и др.); 

11) неносечки елементи во објектите оштетени пора-
ди пречекорузањето на релативното поместување на кон-
струкцијата на објектите; v 

12) скалишта и скалишни ѕидови, коси плочи, греди и 
други елементи на скалишни конструкции оштетени пора-
ди нивната поголема крутост односно влијанието на спре-
гите на скалишните елементи. 

Член 4 
Пред почетокот на изведувањето на санацијата од-

носно зацврстувањето мора да се утврди квалитетот на 
материјалот вграден во основниот конструктивен систем 
на објектот што се санира односно зацврстува, и тоа: 

- за објектите од армиран бетон - квалитетот на вгра-
дениот бетон и бетонскиот челик; 

- за ѕиданите објекти - квалитетот на ѕидовите, на 
елементите на Сидовите и сврзното средство (малтерот). 

Квалитетот на материјалот вграден во основниот 
конструктивен систем се утврдува со непосредно испиту-
вање на конструкцијата односно со испитување на мос-
трите извадени од конструкцијата. Како доказ на квалите-
тот може да послужи и техничката документација за гра-
дењето на објектите ако таквата постои. 

САНАЦИЈА НА АРМИРАНО БЕТОНСКИТЕ КОН-
СТРУКЦИИ 

Член 5 
Санацијата односно зацврстувањето на конструкции-

те од армиран бетон се врши првенствено со санирање на 

постојниот конструктивен систем, без промена на димен-
зиите на елементите и деформационите карактеристики 
на системот. 

Ако на начинот пропишан во став 1 на овој член не-
може да се постигне задоволувачки сеизмичка сигурност, 
санацијата односно зацврстувањето се врши со воведува-
ње на нови конструктивни елементи во основниот систем, 
како што се: армирано бетонски ѕидови, езгра, нови стол-
бови, греди и нови темели како и со зацврстување на по-
стојните конструктивни елементи со зголемување на ни-
вните димензии. -

Член 6 
Со сметачката анализа на санираниот односно за-

цврстениот објект мора да се опфати заедничката „рабо-
та“ на старите и новите елементи на конструкцијата за-
висно од нивните деформациони карактеристики. 

Член 7 
Оштетените ѕидови односно меѓукатните конструк-

ции се санираат со додавање на мрежа од двете страни на 
елементите и со бетонирање или торкетирање преку неа; 
со употреба на епоксилни смоли; со преднапрегнување и 
со други згодни методи. Мрежите односно другата додат-
на арматура мора да се прицврсти за ѕидот со анкери про-
влечени низ ѕидот. Елементите што се санираат мораат, 
пред изведувањето на спомнатите работи, да се очистат од 
малтерот откршените парчиња и нечистотијата. 

Ако димензиите на санираните елементи се разлику-
ваат за повеќе од 15% од првобитните димензии, мора да 
се изврши нова анализа на целиот конструктивен систем, 
земајќи ги предвид новите димензии на елементите. 

Член 8 
Ако се елементите на конструкцијата тешко оштете-

ни од земјотрес, при преземањето мерки за санација кон-
струкцијата се потпира, тешко оштетените елементи се 
отстрануваат и се поставува нова арматура која со постој-
ната конструкција се сврзува со заварување, по што се бе-
тонира. 

Член 9 
Ако санацијата на објектите оштетени од земјотрес 

се врши со зголемување на димензиите на елементите од 
конструкцијата, постојните елементи се армираат со до-
датна вертикална и хоризонтална арматура, а бетонира-
ното се врши во оплата или со торкретирање. Во тој слу-
чај постојната меѓукатна конструкција мора да биде до-
волно крута и цврста га ди пренесува сеизмичките сили до 
зацврстените елементи, што мора сметковно да се контро-
лира. 

Член 10 
Новата надолжна арматура мора на соодветен начин 

да се анкерира (котви) за постојните соседни елементи, те-
мелните конструкции и слично. 

Постојните темели, што носат зацврстен конструкти-
вен елемент, мораат да се контролираат) за граничните на-
понски состојби што можат да се развијат во зацврстените 
елементи и, ако е тоа потребно, мора да се изврши и ло-
кално зацврстување на темелната конструкција. 

Член 11 
Пукнатините во елементите што не се поголеми од 5 

mm, под услов да не е дојдено до дробење на бетонот, 
можат да се санираат со инјектирање на раствор на епок-
сидна смола или со специјални цементни емулзии, со до-
даток или без додатоци. 

Ако се пукнатините поголеми од 5 mm елементите се 
заменуваат во целост или делумно околу најмногу оште-
тените места, или на друг статички прифатлив начин се 
доведуваат во состојба на потребната носивост. 
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Член 12 
Санација односно зацврстување на ѕидовите на ис-

полната во конструкциите од армиран бетон се врши за-
висно од положбата на ѕидовите во однос на армирано бе-
тонската конструкција (ѕидови во нивото на рамковната 
конструкција, ѕидови надвор од нивото на рамковната 
конструкција, фасадни ѕидови во нивото на конструкција-
та, фасадни ѕидови надвор од нивото на конструкцијата). 

Ѕидовите се санираат односно зацврстуваат на след-
ниот начин: 

1) со комплетна замена на тешко оштетените ѕидови; 
2) со делумна замена на оштетените ѕидови; 
3) со затворање (фугирање) на пукнатините со цемен-

тен или јак продолжен малтер; 
4) со мрежа на арматура од едната или од двете стра-

ни на ѕидот, а потоа со малтерисување на ѕидот со цемен-
тен малтер или со бетонирање со слој во дебелина 3 cm до 
5 cm; 

5) со преѕидување на тешко оштетените ѕидови кои 
потоа се зацврстуваат на начинот опишан во точка 4; 

6) со задевање со малтер на контактната спојница ме-
ѓу ѕидот и армирано бетонската конструкција, заради по-
стигнување стабилнсот на ѕидот; 

7) со создавање на фуга меѓу рамките и ѕидовите на 
исполната, при што мора да се докаже бочната стабил-
ност на ѕидот; 

8) со вградување во ѕидот столпчиња од армиран бе-
тон што се поврзуваат со основниот конструктивен сис-
тем; 

9) со обезбедување наместа врска меѓу двојните ѕидо-
ви заради обезбедување на нивната бочна крутост. 

Член 13 
Ако со санација или со зацврстување на ѕидовите, 

спрема точ 4, 5 и 6 на член 12 се спречуваат деформациите 
на основниот носечки систем, во пресметката на системот 
мораат да се земат предвид крутоста и деформабилноста 
на ѕидовите на исполната. 

Ако основниот систем на конструкцијата е доволно 
флексибилен и ако со зафатот на реконструкција не се ме-
нува, исполната се санира или се заменува така што да не 
ја попречува деформацијата на основниот систем. 

Член 14 
Ако постојните меѓукатни конструкции при санација-

та односно зацврстувањето на постојниот конструктивен 
систем не можат да пренесуваат сеизмички влијанија врз 
вертикалните конструктивни елементи без оштетувања, 
овие се зацврстуваат на следниот начин: 

1) со замена на постојните конструкции; 
2) со зацврстување или со додавање плоча преку по-

стојниот таван, кој се поврзува со него; 
3) со додавање на поцврста монолитна плоча над по-

следниот кат која се поврзува со постојаната конструкција 
на основниот систем и со постојната меѓукатна конструк-
ција, кога е во прашање објект со помала височина. 

Член 15 
При санација односно зацврстување на објектите или 

конструктивните единици што се меѓусебно одвоени со 
дилатациони разделници, ако тие не се доволни, се поста-' 
пува на еден од следните начини: 

1) се зголемува крутоста на објектите за да се нама-
лат нивните деформации; 

2) објектите, односно конструктивните единици се по-
врзуваат, со што разделниците се елиминираат; 

3) се отсечува еден дел од објектот; 
4) се отвора нова разделница со доволна широчина. 

Член 16 
Објектите се зацврстуваат со воведување на нови ар-

мирано бетонски ѕидови на следниот начин: 
1) ѕидовите непсоредно се поврзуваат со постојната 

конструкција; 

2) со пресметка се определуваат деформационите ка-
рактеристики земајќи ги предвид влијанијата од: свитку-
вања, поместувања, ротација на темелот, како и од опаѓа-
ње на крутоста поради нелинеарното однесување поради 
појава на пукнатини. 

САНАЦИЈА НА ЅИДАНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 17 I 
Санација и зацврстување на ѕиданите конструкции се 

врши со: 
1) зацврстување и санација на постојниот носечки 

систем; ј 
2) зацврстување со преѕидуваЉе на одделни ѕидови во 

системот на конструкцијата; 
3) воведување на нови ѕидови во основниот систем на 

конструкцијата; 
4) поврзување на конструкцијата на ѕидовите во ни-

вото на меѓукатните конструкции. 

Член 18 
Конструкциите од камен се зацврстуваат со: 
1) инјектирање на ѕидовите со цементна емулзија или 

со други соодветни сврзни средства; 
2) воведување на вертикални и хоризонтални врски и 

со инјектирање со цементна емулзија; 
3) воведување на армирано бетонски ѕидови од една-

та страна на ѕидот како и со инјектирање со цементна 
емулзија. 

Член 19 
Конструкциите од тули или разни видови на блокови 

се зацврстуваат со: 
1) инјектирање на пукнатините со цементна емулзија; 
2) обложување на ѕидовите од едната или од двете 

страни со арматура и со цементен малтер во дебелина 3 
cm до 5 cm, при што арматурата се закотвува за претход-
но очистениот ѕид на кој се отворени фуги и пукнатини 
што се исполнуваат по целата дебелина на ѕидот; 

3) воведување на вертикални и хоризонтални сер-
клажи, со инјектирање на пукнатините; 

4) преднапрегнување на ѕидовите, со претходно 
инјектирање на пукнатините со цементна емулзија. 

Ако постојат оштетувања и дислокации на ѕидовите, 
тие мораат да се преѕидаат со ист материјал од подобар 
квалитет, или мораат да се армираат, односно зацврстаат 

Член 20 
Ако постојните меѓукатни конструкции не ги поврзу-

ваат носечките ѕидови и ја немаат потребната крутост, се 
зацврстуваат на следниот начин: 

1) со воведување на челични затега од двете страни 
на ѕидовите ако меѓукатните конструкции се од дрво при 
што, ако се ѕидовите од камен, инјектирањето на ѕидовите 
се врши во нивото на таванот, во височина од најмалку 60 
cm; 

2) со воведување на дијагонални затега ако меѓукат-
ните конструкции се од дрво, со истовремено закотвување 
на дрвени греди во ѕидовите. Распоредот и димензиите на 
затегите се определуваат сметковно, со тоа што кај едно-
катните објекти затегите се распоредуваат конструктивно, 
без пресметка; 

3) со изведување на таван од армиран бетон, со кој се 
заменува дотраената дрвена меѓукатна конструкција, при 
што врските на таванот со сите носечки ѕидови се обезбе-
дуваат со пресечување на ѕидовите на разлика од најмал-
ку 1,5 т . 

Член 21 
На ѕидовите зацврстени со облоги од армиран бетон 

се нафрла бетон во дебелина од 3 cm до 5 cm, марка MB 
30, при што облогата се армира со вертикална и хоризон-
тална арматура и тоа: 
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1) средниот дел на ѕидот се армира со вертикална ар-
матура со површина најмалку 0,05% од вкупната хоризон-
тална површина на ѕидот со облога; 

2) на краиштата на ѕидот, по должина од 1/10 од 
должината на хоризонталниот пресек на ѕидот, се групира 
арматура на површина најмалку од 0,05% од вкупната хо-
ризонтална површина на ѕидот. Оваа арматура се води 
низ меѓукатните конструкции и се закотвува во темелната 
конструкција; 

3) пресекот на вкупната вертикална арматура не смее 
да биде помал од 0,15% од вкупната хоризонтална по-
вршина на ѕидот; 

4) хоризонталната арматура во облогите, по еден 
должен метар височина, не смее да биде помала од 0,1% од 
вкупната дебелина на ѕидот; 

5) поставената арматура се анкерира за претходно 
очистениот и добро подготвен ѕид. 

Пресметката на елементите зацврстени на начинот 
определен со овој член се врши со метода на дозволени 
напони или со метода на гранични состојби. 

При пресметувањето на напонот, за дебелина на ѕи-
дот се зема основниот ѕид зголемен за дебелината на обло-
гата. 

При пресметувањето на крутоста, за дебелина на ѕи-
дот се зема основниот ѕид, зголемен за четирикатната де-
белина на облогата. 

Член 22 
Оштетената неполна во ѕиданите објекти (дијагонал-

ни пукнатини, локални дробења по аглите, испаѓања од 
нивоата) се санира со преодување. 

Член 23 
Ѕиданите парапети, забатните ѕидови, орнаментите и 

сличните елементи се санираат со преѕидување, со евенту-
ално намалување на димензиите, со поврзување со анкери 
за основната конструкција и со уфрлање на хоризонтални 
и вертикални серклажи, коишто се поврзуваат со основни-
от конструктивен систем. 

Орнаментите, ѕидните истаки, камените огради, фа-
садата пластика и слично се санираат со закотвување за 
основниот конструктивен систем, зависно од видот и ни-
вната положба во конструкцијата. 

САНАЦИЈА НА ТЕМЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

Член 24 
Санација односно зацврстување на темелната кон-

струкција се врши во следните случаи: 
1) кога прекумерно спаѓа темелната конструкција; 
2) кога постојат оштетувања во темелната конструк-

ција поради пречекорување на напонот од моментот на 
свиткувањето на попречните и аксијалните сили; 

3) кога конструкцијата на објектот се менува. 

Член 25 
Санација и зацврстување на темелната конструкција 

се врши: 
1) со зголемување и зацврстување на постојната те-

мелна конструкција; 
2) со изведување на нови темели под новите, додатни-

те конструктивни елементи во објектот; 
3) со поврзување и зацврстување на постојната те-

мелна конструкција односно со промена на системот на 
темелот; 

4) со подобрување на геомеханичките особини на по-
чвата. 

Член 26 
Зацврстување или замена на темелната конструкција 

се врши во ламелите според шемата на шаховскиот распо-
ред во основата на објектот. 

Член 27 
Новите темели се димензионираат според пресечните 

величини (моментите и силите) на конструктивните еле-
менти што ги носат. 

Темелите на армирано бетонските ѕидови се контро-
лираат за граничната носивост на ѕидовите или за износот 
на пресечните величини при максимално очекуван земјот-
рес, со тоа што коефициентот на сигурноста на почвата да 
изнесува најмалку 1,10. 

Член 28 
Новите темели се поврзуваат со постојната темелна 

конструкција на елементите од армиран бетон. 

Член 29 
Темелните конструкции на објектите вон категорија 

се контролираат на превртување за износ на граничниот 
момент на превртувањето, и тоа: 

1) за износот на статичките величини кај вкупната 
бочна гранична цврстина на објектот над горната површи-
на на темелот, со тоа што како коефициент на сигурноста 
на почвата да се земе 1,20; 

2) за износот на вкупната бочна цврстина на објектот 
над горната површина на темелот која може да доведе до 
нелинеарни деформации на почвата, за динамички одго-
вор и контрола на превртувањето се земаат, покрај лине-
арните, и нелинеарните карактеристики на почвата. До-
зволените нелинеарни деформации на почвата се опреде-
луваат со посебно спроведени истражувања. 

Член 30 
Санација на објектите врз нестабилна почва се врши 

само врз основа на претходно извршените геотехнички ис-
питувања на почвата на поширока локација во однос на 
објектот. 

Како нестабилна почва, во смисла на став 1 од овој 
член, се смета почва со големи деформации, со опаѓање, 
со ликвифакција или со слични појави, или почва за која 
врз основа на инженерско-геолошките испитувања ќе се 
утврди можност за настапување на овие појави. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Бр. 50-7130/1 

28 март 1983 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГАНА 

Се отповикува 
Радивое Петковиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гана. 
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II 
Се назначува 
Лазар Човиќ, член на Покраинскиот комитет на Соју-

зот на комунистите на Војводина, за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Гана. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
28 август 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО ЗЕЛЕНОРТСКА(ГА РЕПУБЛИКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГС 
ЗЕЛЕНОРТСКАТА РЕД 

I 

ОСЛАБИЈА ВО 
ПУБЛИКА 

Се отповикува 
Марко Милашин од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Зеленортската Република со се-
диште во Дакар. 

II 
Се назначува 
Блажо Мандиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Република Португалија, за извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Зеленортската Република со седиште во 
Лисабон. 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗАИР 

I 
Се отповикува 
Александар Станич, од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Република Заир. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 19 
5 август 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

II 
Се назначува 
Жарко Милутиновиќ, специјален советник - ополно-

моштен министер во Сојузниот секретаријат за надвореш-
ни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Заир. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр.18 
30 август 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЛИБАН 

I 
Се отповикува 
Драгослав Пеиќ, од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Либан. 
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II 
Се назначува 
Станимир Лазаревиќ, претседател на Секцијата за 

меѓународни односи и соработка на Републичката конфе-
ренција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Југославија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Либан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
6 септември 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛСТВО-

ТО ШПАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Берислав Бадурина од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Кралството Шпанија. 

II 
Се назначува 
Реџан Сурои, генерален директор на Новинско-изда-

вачко графичката работна организација „Рилиндија" При-
штина за извонреден и ополномоштен амбасадор на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 
Кралството Шпанија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
5 август 1985 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги во унапредувањето на соработ-

ката во областа на медицинските науки меѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Велика Бри-
танија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

проф. д-р Henry Н. Bentall; 

- за заслуги во унапредувањето на соработката во об-
ласта на образованието меѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Велика Британија и запознава-
њето на современа Југославија во британската средина 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Alison Closs. 

Бр. 61 
19 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Народна Република Алжир 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Bensid Abderrahman, амбасадор на Народна Републи-
ка Алжир во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Бр. 62 
, 17 јули 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на до-

брососедските односи и пријателската соработка меѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Репуб-
лика Грција 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 
Vasilis Melidis. 

Бр. 63 
20 јули 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Крунић Стевана Светозар; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Алексов Тодора Властимир, Јовановић Милоша Ми-

лан, Крстић Михаила Јован. Крунић-Рељин Јове Недељка, 
Милановић Петра Радмило, Рапајић Дмитра Дане, Ристић 
Младена Златко, Шобајић Данила Љубомир; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђорђевић Жарка Зорана, Груичић Милорада Станис-
лав, Марисављевић Душана Војимир, Миленковић Војис-
лава Драган, Мрчела Анте Иван, Родић Мирка Миленко. 
Влаовић Гојка Марко; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакић Симе Милка. Борикић-Јелен Карола Силвес-

тра, Драшковић-Перић Војислава д-р Наталија, Ђукић 

Цвије Војислав, Михаиловић Михаила Душан, Мировић 
Александра Славко, Митић Крсте Радисав, Николиќ Бра-
нислава Милан, Новаковић Драгомира Божидар, Поповић 
Раденка Томислав, Радосављевић-Гњатовић Илије Драги-
ца, Радошевић Стојана Љуба, Стаменковић Милоја Свето-
зар, Тимотић Живка Томислав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Маловић-Динир Радисава Споменка, Милошевић-Ву-

летић Душана Мила, Вранић-Трајковић Младена Слобо-
данка. 

Бр. 64 
24 јули 1984 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Веселин Ѓурановиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Заставниковић Ивана Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ћелап Миле Драган, Хелешић Ћирила Јосип, Пирак 
Фрање Иван, Шврљуга Винка Иван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гвоздић Јована Милан, Матић Божидара Светозар. 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Балашко Драгутина Никола, Ишек Луке Славко, 
Орабовић Јована Матија, Радићанин Марка Илија, Ружић 
Фабијана Маријан; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Беловари Стјепана Рудолф, Бућан Раде Матија, Цре-
вар Петра Милош, Долачки Милана Жељко, Галогажа Ра-
да Никола, Газибара Николе Душан, Грчић Ђуре Иван, 
Гвоздић Николе Милан, Јелинчић Стипе Анте, Коларић 
Алојза Фрањо, Копајтић Фрање Станко, Матић Петра 
Стеван, Жагар Николе Антон; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахел Јосипа Иван, Алајбег Луке Марко, Антић Боже 
Јере, Бан - Стипић Грге Ружа, Барин Јустро Томислав, Ба-
телић Ивана Алдо, Белушић Ивана Антон, Бешић Петра 
Анте, Бишчан Едуарда Ђурђа, Боричевић Мирка Иван, 
Бубле Блажа Милан, Булатовић-Ерцег Анте Војислава, 
Цар Ивана Љубомир, Царовац Ивана Иван, Дејановић-
-Грозденовић Срећка Анђелка, Дика Ивана Милан, Ди-
мић Николе Гојко, Дворжак Мирослава Богољуб, Ђанко-
вић Матије Душан, Флоричић Антуна Ренато, Фрковић-
-Јовановић Николе Аница, Галовић Љубомира Илија, 
Глад Антона Винко, Гобо Ивана Армандо, Хоић Јураја 
Рудолф, Храбар Јерка Анте, Илић Јакова Ђино, Илић 
Марка Никола, Ивица Шпира Иван, Јапел Мирослава Ми-
рослав, Једвај Стјепана Стјепан, Јеленковић-Ференац Ан-
това Марија, Јеросимић Матије Љубан, Јокић-Андрушић 
Ивана Драгица, Јовановић Дамјана Божидар, Катичић 
Атилио Феручо, Клингер Ивана Борис, Ковачевић Фрање 
Жељко, Ковачић Станоја Саво, Ковачић Зорке Зорислав, 
Ковачина Драге Милан, Кружић Маријана Људевит, Куз-
манић Марина Давор, Лицул Леополда Отело, Лончар 
Милића Милан, Лукачић Карла Јосип, Лукшић Ивана Ру-
долф, Малобабић Симе Миле, Маслак Јане Мато, Мажер 
Бонифације Војислав, Милетић Стјепана Томажо, Миле-
вој-Милетић Квинтино Љиљана, Миловић Панте Никола, 
Мирослављевић Мирослава Глиша, Митровић Луке Ви-
нка, Николић Симе Симо, Павличек Јакоба Ладислав, 
Павлиша Максе Виктор, Петек Фрање Ђуро, Петровић 
Душана Љубомир, Пјевац Милоша Марко, Пребежић То-
ме Богдан, Ракарић Ђуре Илија, Родемонд Фрање Влади-
мир, Рожић Ивана Бранимир, Рундић Станка Стјепан, Са-
лај Валента Иван, Собол Фрање Фрањо, Станар Петра 
Михајло, Стризе Анте Иван, Суперина Кармино Карми-
но, Суријан Петра Нело, Шалер Антуна Вјекослав, Шарић 
Мехе Хусеин, Шћира Аугустина Алдо, Шево Илије Иван, 
Шкандул Ивана Романо, Шкрљ Ивана Виктор, Шојат Јо-
сипа Маријан, Шоре Ивана Марко, Штајдохар Јосипа Јо-
сип, Швоб Јосипа Андрија, Торбица Саве Петар, Трамун-
тана Јозе Иво, Турк Милана Сергије, Удовчић Мате Иви-
ца, Велагић Османа Ибрахим, Вигњевић Милића Ђурађ, 
Влачић Ивана Клаудио, Возила Томе Верђинио, Вркић 
Шиме Томислав, Вучинић Светозара Драгомир, Вујновић 
Гојка Светозар, Вукман Ивана Томе, Вуље Стјепана Иван, 
Зупичић Јосипа Рина, Живчић-Коморчец Матије Нада, 
Живковић Стјепана Фрањо; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Болтерстеин Ернесто Луцијано, Гершак Николе Ђу-
ро; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Браим Фрање Иван, Горета Марка Милан, Грчић 
Ивана Мишко, Ивканец Мате Никола, Јуричић Антона 
Антон, Мађер Николе Иван, Малобабић Симе Љубица, 
Вишковић Карла Ратко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Барбарић Мије Звонко, Барковић Јосипа Борис, 
Баждар Јове Ђуро, Бритвец Стјепана Иван, Брнчић Ивана 
Бранко, Буличић Анте Винко, Чудина Фране Анте, Дмит-
ровић Љубана Милош, Ђонлагић Мустафе Сеад, Хинић-
-Бан Казимира Вишња, Хржењак Вјекослава Ивана, Хуић 
Ивана Борислав, Илић Антона Елио, Илић Ивана Славко, 
Илијашић-Белић Виктора Омбрета, Ивошевић Драгана 
Борислав, Кирин Андрије Мирко, Колудровић Мирка 
Фране, Ковачевић Марка Рајко, Куралић Ибрахима Јусуф, 
Кузманић Марина Ружа, Марковић-Боговић Мате Драги-
ца, Мећава Љубана Гојко, Милановић Леополда Јосип, 
Омерагић Мустафе Бајро, Поповић Драгана Бранислав, 
Рожић Вицка Иван, Силић Мустафе Исмет, Стипчић Мије 
Урош, Шалов Бартула Марин, Шандић Андрије Динко, 
Шпада Јосипа Јосип, Штемберга Јосипа Јосип, Шумберац 
Динка Силвано, Тоццацели Енца Алфредо, Турковић Ива-
на Златко, Вербанец Ивана Ђани, Вукман Петра Анте, За-
хтила Петра Ђино. 

Бр. 65 
3 август 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Ѓурановиќ, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Влај Франц Силвиј, Левстек Леополд Милан, Робник 

Франц Станко, Турншек Михаел Антон; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Блажић Алојза Алојз, Лахарнар Томаж Лудвик, Лан-

гус-Новак Игнац Кармен, Земљич Антон Владимир; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Брглез-Томе Августа Марија, Церквеник Франца 
Франц, Черче Ивана Иван, Чугура Божо Иван, Ферк Анте-
на Антон, Филипан Емерик Лјубомир, Франк Јанез Јоже, 
Глобевник Јожета Јоже, Голоб-Хомар Јанеза Минка, Граб-
нар-Арзеншек Јосип Штефица, Крањц Павла Владо, 
Крумпак Штефана Штефан, Лавре Розине Михаел, Логар 
Розине Михаел, Логар Амалије Иван, Мурко Макс Хинко, 
Новак Мартина Иван, Певец Алојзија Цирил, Подплатан 
Алојза Славко, Ромих Франц Франц, Рудеж Јожеф Јожеф, 
Рупрехт Франца Иван, Туричник Симона Тоне, Зидарић 
Јосипа Даница; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ахачич-Меглич Јожеф Марија, Арко-Слак Франц 

Јожефа, Банић-Крањц Иван Павла, Бизјак Павел Петер, 
Борштник-Ѓрабнар Бруно Татјана, Цвахте-Фишер Рудолф 
Амалија, Дечко Алојза Франц, Доминко Михаела Ште-
фан, Дрњач-Шполар Алојза Јожефа, Дулер-Врхњак Винко 
Вида, Фортуна Карла Стане, Гержељ Антон Франц, Гога-
ла Иво Бојан, Голоб Франц Владимир, Грабнер Иван 
Иван, Гризолд-Божич Петер Силва, Хауптман Франца Пе-
тер, Хроват-Овен Алојз Вероника, Илершић-Хомовец Ан-
тон Антонија, Јуреш Франца Јоже, Јуркович-Грошл Ан-
тон Татјана, Кац Антона Франц, Катић Петер Марко, 
Кнуплеж Силво Ладислав, Коакаљ Павел Карел, Ковач-
-Ремше Фортунат Габријела, Крајнц Антона Антон, Кребс 
Франца Франц,Ланг Антон Карел, Лесковац-Марјетич 
Алојзиј Хедвика, Локнар Јосип Антон, Магдич Алојза Ја-
нез, Марколи Иван Иван, Марошек Иван Максимиљам, 
Матичич Алојз Славко, Мазник Матија Лудвик, Меглич 
Симона Симон, Мевиља Антон Рудолф, Мрмоља Станко 
Младен, Новак Станета Стане, Огриз Марка Станко, Пач-
ник Франца Ленарт, Павлич Франц Франц, Пергер Ма-
тевж Јоже, Пирнат Викторија Виктор, Планиншек-Нич 
Јожета Татјана, Поје Петар Петар, Поторну Марије Звон-
ко, Ранковец Карла Јожеф, Ремиц Јосип Адолф, Репник. 
Франца Антон, Репник Франца Франц, Ристић Радомира 
Миломир, Роченович-Огризек Јожефа Мартина, Ротовник 
Карла Оскар, Рупрехт Ивана Мајда, Скок Андреј Милан, 
Шкофца-Ресник Франц Јожица, Штефанчич Мартин Јоже, 
Тибаут Јурија Игнац, Тушек-Мауко Ивана Милена, Уле 
Антон Карло, Урбас Антон Јанез, Забавник Ивана Иван, 
Забуковец Јоже Аде, Заводник Франц Фрањо, Златич-Зу-
пац Јоже Тилка, Зупанц Иван Станко, Жердонер Алојза 
Јуриј, Жировник Конрада Мирко, Живец Иван Иван, 
Шурман - Жабјек Јожета Тончка; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Буђа Петра Јанко, Чанчер Јожета Антон, Иргл Фран-

ца Јанез, Јанчич Матина Франц, Јеромел Рудолфа Алојз, 
Коцјан Иван Иван, Корошев-Прислан Павел Марија, 
Кресник-Розман Франца Иванка, Ложар Ивана Петер, 
Лјиљак-Филипчич Иван Ангела, Недох Јожеф Антон, Пир-
јевец Јоже Јоже, Пребил-Долничар Петра Павла, Руди Ан-

тон Винценц, Рудолф Јожефа Марјан, Седовшек Јожеф Ру-
долф, Станоник Јоже Јанко, Шинковец-Хроват Франца 
Марија, Шкрљ Стане Марија, Ваупотич Вере Јоже, Вед-
рњак-Довжан Гашпер Иванка, Врабец Јожеф Дањел, Вра-
бец-Ковачич Карло Ромилда, Велушчек-Воларич Ифнац 
Адела, Зањкович Блажа Цирил; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Apex Мирко Франц, Час Франц Јоже, Голе Хенрик 

Божидар, Јамник Хелена Силвестра, Јене Антона Антон, 
Јуван Франца Франц, Клеменчич-Чернела Јожета Марга-
рета, Мавер Антон Хенрик, Млекуж-Кенда Фердинанд 
Мирослава, Новак Павел Иван, Сладич Јожета Франц, 
Спахич Хусе Хусеин, Визлар Франц Алберт, Завец Марија 
Филип, Завршник Алојза Алојз, Зекс Јоже Марјан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Порле Карел Изидор, Теропшич Јожета Митја. 

Бр. бб 
3 август 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна , 

633. Одлука за дополнение на Одлуката за целите 
и задачите на заедничката емисиона и парич-
на политика и на заедничките основи на кре-
дитната долитика во 1985 година 1421 

634. Одлука за измена на Одлуката за условите, 
организацијата и работата на единствениот 
девизен пазар во 1985 година 1421 

635. Решение за забрана на внесувањето и расту-
рањето на списанието ,,Der Spiegel" 1421 

636. Одлука за усогласување на обемот и динами-
ката на порастот на нето домашната актива 
и на динарските пласмани на банките во пе-
риодот од 1 октомври до 31 декември 1985 
година 1421 

637. Одлука за основните обележја на банкнотата 
од 5000 динари 1424 

638. Правилник за техничките нормативи за сана-
ција, зацврстување и реконструкција на об-
јектите на високоградбата оштетени од зем-
јотрес и за реконструкција и ревитализација 
на објектите на високоградбата 1424 

Укази ^ 1424 
Одликувања 1429 
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