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50. 
Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 
2/87 и 3/88), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕС-
ТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 
И НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ СО ОСТВАРЕНИОТ ИЗВОЗ И 
ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се утврдува начинот на пресметува-

ње на општествено признатите репродукциони потреби на 
организациите на здружен труд и начинот на усогласува-
ње на правото на увоз и плаќање на организациите на 
здружен труд и на општествените правни лица со остваре-
ниот извоз и девизниот прилив. 

2. Банката овластена за работи со странство која, во 
смисла на член 108 од Законот за девизното работење (во 
натамишниот текст: Законот), ги пресметува општествено 
признатите репродукциони потреби и води евиденција врз 
основа на член 126 од Законот (во натамошниот текст: ов-
ластената банка) врши усогласување на правата на увоз и 
плаќање од точка 1 на оваа одлука. 

3. Усогласувањето на правата на увоз и плаќање се 
врши врз основа на податоците за остварениот извоз и на 
податоците за остварениот девизен прилив во конверти-
билни девизи во тековната година. 

II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ-
ТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 

4. Општествено признатите репродукциони потреби 
го претставуваат обемот на правото на увоз и на правото 
на плаќање суровини и репродукционен материјал на фор-
мата на увоз ЛБО и обемот на нестоковните плаќања во 
функција на репродукцијата, за организациите на здружен 
труд, во конвертибилни девизи, во смисла на одредбите од 
член 114 на Закнот. 

5. Општествено признатите репродукциони потреби 
ги пресметува овластената банка за која се определила ор-
ганизацијата, и тоа на нивото на самоуправна организира-
ност за кое се изјаснила со поднесување на соодветна изја-
ва до овластената банка. 

Организацијата на здружен труд која се изјаснила оп-
штествено признатите репродукциони потреби да и се 
пресметуваат на ниво на работната организација, делов-
ната заедница или сложената организација на здружен 
труд, во изјавата ги наведува и називите на сите пониски 
форми на организираност, со ознака на нивните матични 
броеви, што со самоуправен акт се спогодиле односно сог-
ласиле на тоа ниво на организираност да се пресметуваат 
општествено признатите репродукциони потреби, што се 
докажува со одлука на органот на управување на нивото 
на организираност за кое се определиле. 

6. Организацијата на здружен труд не може во текот 
на годината да го менува нивото на организираност за кое 
и се пресметуваат општествено признатите репродукцио-
ни потреби. 

Организацијата на здружен труд за која во наредната 
година ќе се пресметуваат општествено признатите репро-
дукциони потреби на друго ниво на организираност е 
должна за тоа да ја извести овластената банка најдоцна до 

30 ноември тековната година; со поднесување на нова из-
јава од точка 5 на оваа одлука. 

7. Организацијата на здружен труд за која во наред-
ната година друга овластена банка ќе ги пресметува оп-
штествено признатите репродукциони потреби, е должна 
до 30 ноември на тековната година, да ја извести досегаш-
ната банка за другата овластена банка која ќе и ги пресме-
тува општествено признатите репродукциони потреби. 

8. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на орга-
низациите на здружен труд од областа на туризмот и угос-
тителството, на општествено-политичките заедници, на 
нивните органи и организации, на општествените дејнос-
ти и општествените организации, на претставништвата на 
Стопанската комора на Југославија во странство, како ни-
ту на плаќањата по основ на општа стопанска пропаганда 
и на туристичко-пропагандна информативна дејност во 
странство, на плаќањето на трошоците на работењето во 
согласност со прописот од член 131 на Законот и на плаќа-
њата на организациите'на здружен труд во согласност со 
прописот од член 141 на Законот. 

1. Податоци врз основа на кои се пресметуваат општестве-
но признатите репродукциони потреби 

9. Општествено признатите репродукциони потреби 
се пресметуваат, согласно со одредбите на член 117 став 1 
од Законот, врз основа на податоците за вредноста на уво-
зот на суровини и репродукционен материјал распореден 
на формата на увоз ЛБО односно кои во годината за која 
се пресметуваат ќе бидат распоредени на таа форма на 
увоз, остварен во претходната година и на нестоковните 
плаќања во функција на репродукцијата, што се извршени 
во претходната година. 

Податоците за вредноста на увозот од став 1 на оваа 
точка не го опфаќаат остварениот увоз врз основа на дого-
вор за долгорочна производствена кооперација со стран-
ство,Јгривремениот увоз, увозот во малограничен промет, 
увозот во рамките на меѓународни саемски компензацио-
ни раобти и увозот од влог на странско лице во организа-
ција на здружен труд. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за 
организациите на здружен труд што имаат подолг циклус 
на производство од една година, општествено признатите 
репродукциони потреби се пресметуваат врз основа на 
податоците за просечниот увоз на стоки и услуги остварен 
во претходните три години, зголемен за вредноста на ус-
лугите и на нестоковните плаќања во функција на репро-
дукцијата, што се извршени во претходната година. 

Податоците за вредноста на увозот од став 1 на оваа 
точка ги обезбедува Сојузната управа за царини со пре-
сметување на динарската вредност по курсот по кој е ут-
врдена проекцијата на платниот биланс на Југославија за 
тековната година, на паритетот франко југословенската 
граница, и тоа за организацијата на здружен труд - корис-
ник на увозот - на нивото на самоуправната организира-
ност за кое се изјаснила да и се пресметуваат општествено 
признатите репродукциони потреби. 

Сојузната управа за царини и ги доставува податоци-
те од став 4 на оваа точка на овластената банка, најдоцна 
до 8 јануари тековната година. 

10. Организацијата на здружен труд која располага со 
податоци за остварениот увоз кои не се сложуваат со под-
атоците на Сојузната управа за царини доставени до ов-
ластената банка, може да упати барање до Сојузната упра-
ва за царини да ја утврди точноста на податоците и да 
изврши соодветна исправка, со поднесување спецификаци-
ја на увозните царински декларации, во согласност со од-
редбите на точка 9 ст. 1 и 2 од оваа одлука. 
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Ако податоците на организацијата на здружен труд 
се точни, Сојузната управа за царини ќе изврши исправка 
на своите податоци и за тоа кеја извести овластената бан-
ка, во рок од седум дена од денот на поднесувањето на ба-
рањето на организацијата на здружен труд. 

11. Податоците за извршените нестоковни плаќања 
од точка 9 став 1 на оваа одлука ги обезбедува овластена-
та банка, со пресметување на динарската вредност по кур-
сот по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на 
Југославија за тековната година, од евиденциите што ги 
води врз основа на член 126 од Законот. 

Овластената банка преку која се извршени нестоков-
ните плаќања за организацијата на здружен труд, е 
должна податоците од став 1 на оваа точка да и ги доста-
ви на овластената банка од член 108 став 1 на Законот, ко-
ја на таа организациа на здружен труд и ги пресметува оп-
штествено признатите репродукциони потреби, најдоцна 
до 5 јануари тековната година. 

2. Начин на пресметување на општествено признатите реп-
родукциони потреби 

12. Врз основа на податоците од точка 9 на оваа одлу-
ка, овластената банка ги пресметува општествено призна-
тите репродукциони потреби на нивото на самоуправна 
организираност за кое организацијата на здружен труд се 
изјаснила во смисла на точка 5 од оваа одлука. 

13. Општествено признатите репродукциони потреби 
овластената банка ги пресметува за тековната година, во 
единствен износ, како збир на податоци од точка 9 на оваа 
одлука, со тримесечна динамика. 

14. Тримесечната динамика, по правило, се утврдува 
рамномерно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на 
барање од организацијата на здружен труд, а врз основа 
на нејзиниот план и програма за извоз и увоз што и ги до-
ставува на овластената банка во смисла на член 63 од За-
конот, ако се работи за птореби на увоз и плаќање на про-
изводи што имаат берзански или сезонски карактер, и ако 
банката оцени дека е неопходно да се утврди поинаква 
тримесечна динамика во согласност со циклусот на произ-
водството на организацијата на здружен труд и со нејзина-
та програма и план на извозот и увозот, овластената бан-
ка може да утврди поинаква тримесечна динамика на пре-
сметаните општествено признати репродукциони потре-
би, имајќи ја предвид динамиката на тој увоз, со тоа што 
во тој случај тоа отстапување не може да биде поголемо 
од 25% од рамномерната динамика. 

15. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
по претходно прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија, ќе утврди кои стоки, во смисла на одредби-
те на точка 14 став 2 од оваа одлука, се сметаат како бер-
зански односно сезонски стоки, како и месеците односно 
тримесечјата во кои доаѓа до зголемен обем на увозот на 
тие стоки. 

16. Овластената банка не може да врши отпишување 
на пресметаните општествено признати репродукциони 
потреби, во смисла на член 117 став 1 од Законот, за орга-
низацијата на здружен труд, додека не добие известување 
од Народната банка на Југославија дека така пресметано-
то право е во согласност со проекцијата на платниот би-
ланс на Југославија за тековната година. 

Народната банка на Југославија е должна да ги извес-
ти овластените банки, во смисла на став 1 од оваа точка, 
во рок од 7 дена од денот на добивањето на податоците од 
овластените банки за пресметаните општествено призна-
ти репродукциони потреби во смисла на член 117 став 1 од 
Законот. 

Ако пресметаните општествено признати репродук-
циони потреби од став 1 на оваа точка се над соодветните 
позиции утврдени со проекцијата на платниот биланс на 
Југославија, Народната банка на Југославија, во рокот од 
став 2 на оваа точка ќе ги извести овластените банки до 
кој износ можат да ги отпишуваат пресметаните општес-
твено признати репродукциони потреби од став 1 на оваа 
точка. Истовремено, Народната банка на Југославија ќе ги 
извести овластените банки до кој износ можат да го отпи-
шуваат правото од точка бб на оваа одлука. При ова огра-
ничување на користењето на пресметаните права, ќе се во-
ди сметка за организациите на здружен труд чиј извоз е 
поголем од увозот. 

3. Утврдување на статусот на организациите на здружен 
труд 

17. Врз основа на податоците за остварениот извоз на 
стоки и услуги и за нестоковниот прилив и на податоците 
за извршениот увоз на стоки и услуги и за нестоковните 
плаќања во конвертибилни девизи во претходните четири 
тримесечја (вклучувајќи го тримесечјето за кое се врши ко-
рекција на правото) се утврдува, дали се работи за органи-
зација на здружен труд ЧИЈ ИЗВОЗ е поголем од увозот или 
за организација на здружен труд чиј увоз е поголем од из-
возот 

По исклучок од одредбата на став 1 од ова точка, ако 
циклусот на производството на организацијата на 
здружен труд е подолг од една Година, се земаат подато-
ците за оистварениот извоз на стоки и услуги и за несто-
ковниот прилив и податоците за остварениот увоз на сто-
ки и услуги и за нестоковните плаќања во претходните 
три календарски години. 

18. Податоците за остварениот извоз на стоки и услу-
ги, во смисла на одредбите од точка 17 на оваа одлука, ги 
опфаќаат и податоците за: 

1) продажбата на стоки и услуги на домашна органи-
зација на здружен труд - изведувач на инвестициони рабо-
ти во странство заради извршување на дел од работата од 
договорот за изведување на тие работи, што кооперантот 
го склучил со изведувачот на работите односно произво-
дителот со кооперантот, на кои, како учесници во работа-
та, се распоредуваат наплатите по аванси, привремени си-
туации и по конечната пресметка, во смисла на одредбите 
на член 58 од Законот за изведување инвестициони работи 
во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 71/85); 

2) вредноста на домашните стоки вградени во објект 
во Југославија, врз основа на договор за отстапување на 
изградба на инвестиционен објект на странски изведувач 
во Југсолавија; * 

3) продажбата на стоки и услуги во Југославија на до-
машна организација на здружен труд која врши работи на 
посредување во надворешнотрговскиот промет, што таа 
организација ги платила во девизи од сметката што се во-
ди во смисла на член 100 до Законот; 

4) продажбата на стоки од домашно производство во 
слободните царински продавници и во специјализираните 
складови на странски стоки и на стоки од домашно произ-
водство; 

5) наплатата на организациите на здружен труд што 
се занимаваат со давање услуги во меѓународниот стоко-
вен промет, од домашни лица за дадени услуги на превоз 
на домашни стоки на странски релации. Тие наплати 
служат исклучително за утврдување на статусот на орга-
низацијата на здружен труд; 

6) забранетиот или ограничениот извоз на стоки и ус-
луги, што организацијата на здружен труд би го оствари-
ла кога тој увоз не би и бил забранет или обраничен, за 
што има доказ дека располага со стоки за кои не презела 
обврска за снабдување на единствениот југословенски па-
зар односно доказ од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на пазар и општи стопански работи, дека 
вкупното производство на тие стоки е наменето за снабду-
вање на единствениот југословенски пазар, во смисла на 
одредбите на член 115 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство. 

19. Податоците за остварениот извоз и увоз на стоки, 
во смисла на точка 17 од оваа одлука, не го опфаќаат: 

1) извозот и увозот по работи на посредувањето во 
надворешнотрговскиот промет во смисла на член) 70 став 
1 точ. 1, 3 и 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство, што имаат карактер на привремен извоз и 
увоз; 

2) увозот на стоки по основ на влог на странско лице 
во домашна организација на здружен труд; 

3) враќањето на домашна опрема од погон во стран-
ство; 

4) увозот на опрема заради замена на увозна опрема 
уништена поради виша сила. 

Ако опремата се увезува на кредит, овластената банка, 
на барање од организацијата на здружен труд, од подато-
ците за остварениот увоз што ги добива од Сојузната уп-
рава за царини, ќе ја исклучи вредноста на увезената опре-
ма на кредит и наместо тој износ ќе го засмета само изно-
сот на годишната отплата на кредитот. 

Ако е во прашање сукцесивен увоз на опрема, овлас-
тената банка износот на годишната отплата на кредитот 
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ќе го распореди рамномерно на тримесечја според дина-
миката на увоз на таа опрема. 

Податоците за извозот и увозот од став 1 на оваа точ-
ка се обезбедуваат врз основа на пријавите за склучени до-
говори за надворешнотрговски промет, на царинските 
декларации и на друга документација со која се докажува 
дека е во прашање предметниот увоз. 

Податоците за износите на отплатата на кредитот ов-
ластената банка ги обезбедува врз основа на регистрира-
ната пријава за склучена кредитна работа, што и ја доста-
вува на организацијата на здружен труд. 

20. Податоците за извршениот извоз и увоз на стоки-
те од точка 17 на оваа одлука, ги обезбедува Сојузната уп-
рава за царини за сопственикот на извезените стоки однос-
но за корисникот на увозот, на нивото на организираност 
за кое организацијата на здружен труд се изјаснила да и се 
пресметуваат општествено признатите репродукциони по-
треби. 

Сојзната управа за царини на овластената банка и ги 
доставува податоците во смисла на став 1 од оваа точка, 
до 10-ти во месецот, по истекот на периодот за кој се ут-
врудва статусот на организацијата на здружен труд. 

21. Податоци за забранетиот односно за ограничени-
от извоз обезбедува организацијата на здружен трду со 
поднесување на докази од точка 18 на оваа одлука. 

22. Податоци за извршениот извоз на услуги, во смис-
ла на точка 17 од оваа одлука, обезбедува организацијата 
на здружен труд од документите пропишани со Наредбата 
за определување на денот на извршување услуги во надво-
решнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/85) со поднесување спецификација на извршените услу-
ги што ја заверил и потпишал индивидуалниот роботово-
ден орган. 

Податоци за извршениот увоз на услуги во смисла на 
точка 17 од оваа одлука, обезбедува организацијата на 
здружен труд од фактурата односно од соодветната испра-
ва за услугата што ја извршило странско лице со поднесу-
вање спецификација на извршените услуги на увоз, што ја 
заверил и потпишан индивидуалниот работоводен орган. 

Податоци за извршениот извоз на услуги, во смисла 
на точка 17 од оваа одлука, организацијата на здружен 
труд што дава услуги во меѓународниот стоковен промет, 
обезбедува со поднесување на документите пропишани 
врз основа на член 126 став 2 од Законот. 

Документацијата врз основа на која се составени 
спецфикациите од ст. 1 и 2 на оваа точка, организацијата 
на здружен труд ја држи средено за потребите на органите 
на контролата. 

При изведувањето на инвестициони работи во стран-
ство, како податок за остварениот извоз се зема остваре-
ниот прилив во конвертибилни девизи во смисла на член 
51 од Законот за изведување инвестициони работи во 
странство. 

23. Податоци за нестоковните плаќања од точка 17 на 
оваа одлука обезбедува овластената банка од евиденциите 
што ги води во смисла на член 126 од Законот. 

24. Под организација на здружен труд која има пого-
лем извоз од увоз, се подразбира организацијата на 
здружен труд чиј извоз на стоки и услуги во конвертибил-
ни девизи, остварен во претходните четири тромесечја, е 
поголем од извршениот увоз на стоки и услуги и од несто-
ковните плаќања извршени во тие тримесечја. 

Статус на организација на здружен труд чиј извоз е 
поголем од увозот, ,во смисла на одредбите на точка 24 од 
оваа одлука, има и организацијата на здружен труд која, 
во предходните четири тримесечја, имала поголем увоз од 
извоз, а која, кога извозот во текот на претходните четири 
тримесечја не би и бил забранет или ограничен, со реали-
зацијата на тој извоз би остварила поголем извоз од увоз. 

25. Под организација на здружен труд чиј увоз е пого-
лем од извозот, се подразбира организацијата на здружен 
труд чиј увоз на стоки и услуги и нестоковни плаќања, во 
претходните четири тримесечја, се поголеми од остваре-
ниот извоз на стоки и услуги во тие тримесечја. 

Статус на организација на здружен труд чиј увоз е по-
голем од извозот има и организацијата на здружен труд 
која, кога извозот во претходните четири тримесечја не би 
и бил забранет односно ограничен, би имала поголем увоз 
од извозот во тие тримесечја. 

4. Начин на пресметување на зголемувањето на општестве-
но признатите репродукциони потреби 

26. Општествено признатите репродукциони потреби 
овластената банка ги зголемува, кумулативно по триме-
сечја, почнувајќи од 1 јануари тековната година до крајот 
на периодот за кој се врши тоа зголемување, зависно од 
остварениот извоз во тековниот период во однос на исти-
от период претходната година. 

Зголемувањето на општествено признатите репро-
дукциони потреби овластената банка го пресметува нај-
доцна до средината на првиот месец на наредното триме-
сечје.По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, за 
четвртото тримесечје овластената банка може привремено 
да го пресмета зголемувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби со состојба на 15 декември на те-
ковната година. 

Податоци за остварениот извоз на стоки Сојузната 
управа за царини и доставува на овластената банка до 10 
во месецот по истекот на тримесечје^, а за пресметување 
на зголемувањето во смисла на став 3 од оваа точка - до 
15 декември тековната година. 

Од податоците за остварениот извоз во тековниот пе-
риод, што служат за зголемување на пресметаните оп-
штествено признати репродукциони потреби во смисла на 
одредбите од член 119 на Законот, се исклучува извозот 
што е остварен по договорот за извоз врз основа на кој на 
таа' организација на здружен труд однапред и се зголеме-
ни на општествено признатите репродукциони потреби во 
смисла на точ. 31, 32 и 33 од оваа одлука., 

27. По исклучок од одредбите на точки 26 од оваа од-
лука, пресметување на зголемувањето на општествено 
признатите репродукциони потреби на организациите на 
здружен труд што имаат подолг циклус на производство 
од една година, во смисла на одредбите на член 117 став 6 
од Законот, овластената банка врши кумулативно, почну-
вајќи од 1 јануари тековната година. 

Пресметување на зголемувањето од став 1 на оваа 
точка се врши по истекот на тримесечје^ во кое е оства-
рен извозот, врз основа на податоците за остварениот из-
воз во тековниот период во однос на просечниот извоз на 
стоки остварен во истиот период од претходните три го-
дини и на остварениот извоз на услуги во истиот период 
претходната година. 

28. На организацијата на здружен труд од точка 24 на 
оваа одлука, чиј извоз е поголем од увозот, ако во теков-
ниот период остварила поголем извоз во конвертибилни 
девизи во однос на истиот период претходната година, ов-
ластената банка ќе 'и ги зголеми општествено признатите 
репродукциони потреби пресметани во смисла на одред-
бите на член 117 став I од Законот, во рамките на процен-
туалното зголемување на извозот остварен во тековниот 
период. 

Основица на која се применува процентот на зголе-
мувањето на остварениот изоз во тековниот период се оп-
штествено признатите репродукциони потреби пресмета-
ни кумулативно, почнувајќи од 1 јануари текованта годи-
на до крајот на периодот за кој се пресметува зголемува-
њето, не вклучувајќи ги зголемувањата и намалувањата 
пресметани до тој период. 

За организацијата на здружен труд чиј извоз е пого-
лем од увозот, која не остварила извоз во периодот од 
претходната година, со кој се споредува извозот реализи-
ран во истиот период тековната година, ќе се применува 
процент на зголемување на извозот до 100%, со тоа што 
износот на зголемувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби може да биде поголем од износот 
на реализираниот извоз во тековниот период. 

За организацијата на здружен труд чиј извоз е пого-
лем од увозот, која во тековниот период остварила про-
центуално зголемување на извозот повеќе од 100%, во од-
нос на извозот остварен во истиот период на претходната 
година, се применува процентот на зголемувањето на из-
возот, со тоа што износот на зголемувањето на општес-
твено признатите репродукциони погреби не може да биде 
поголем од износот на зголемениот извоз во тековниот пе-
риод. 

29. На организацијата на здружен труд од точка 25 на 
оваа одлука, чиј увоз е поголем од извозот, ако во теков-
ниот период остварила поголем извоз на конвертибилно-
то подрачје во однос на истиот период претходната годи-
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на, општествено признатите репродукциони потреби пре-
сметани во смила на одредбите на член 117 став 1. Законот 
овластената банка ќе и ги зголеми до 50% од зголемениот 
извоз односно од забранетиот или ограничениот извоз во 
тековниот период. 

30. На организацијата на здружен труд што во теков-
ната година не остварува извоз во конвертибилни девизи, 
овластената банка и го пресметува зголемувањето на оп-
штествено признатите репродукциони потреби, пресмета-
ни согласно со одредбите на член 117 став I од Законот, со 
примена на процентот што го утврдува Сојузниот из-
вршен совет, врз основа на остварениот извоз во првите 
пет месеци тековната година. 

31. Овластената банка може на организацијата на 
здружен труд, по нејзино барање, однапред да и ги зголе-
ми општествено признатите репродукциони потреби, во 
смисла на одредбите од член 120 на Законот, ако пресме-
таните општествено признати репродукциони потреби и 
се недоволни за пријавување на склучен договор за увоз 
наменет за производство за извоз и ако и поднесе склучен 
договор за извоз на конвертибилното подрачје и изјава: 

1) дека до определен рок утврден со договорот за из-
воз ќе оствари извоз поголем од извозот предвиден со пла-
нот и со програмата за извоз за тековната година, што .ги 
поднесува до овластената банка во смисла на член 63 од 
Законот; 

2) дека најмалку за износот на општествено призна-
тите репродукциони потреби зголемени во смила на оваа 
точка, ќе оствари зголемен извоз во тековната година во 
однос на извозот остварен во претходната година, зголе-
мен за стапката на растежот на извозот на стоки и услуги 
на конвертцбилното подрачје, утврдена со актот на Со-
бранието на СФРЈ со кој се уредува тековната економска 
политика. 

32. Овластената банка може однапред да и ги зголеми 
општествено признатите репродукциони потреби на орга-
низацијата на здружен труд која со договори за користење 
кредит за увоз на суровини и репродукциони материјали 
на формата на увоз ЛЕО, наменети за производство за из-
воз на конвертибилното подрачје, презела обврска со из-
воз на стоките произведени со користење на тие увезени 
суровини и репродукциони материјали да оствари, до ро-
кот предвиден со договорот, поголем извоз од увозот и во 

'тековната година да оствари зголемување на извозот во 
однос на претходната година најмалку во височина на из-
возот остварен по основот од оваа точка. 

33. Овластената банка може, по барање на организа-
цијата на здружен труд која има подолг циклус на произ-
водство од една година, во смисла на одредбите на член 
117 став 6 од Законот, однапред да и ги зголеми на таа ор-
ганизација општествено признатите репродукциони по-
треби, согласно со одредбите на член 120 став 3 од Зако-
нот, врз основа на склучените договори за извоз по кои 
остварува извоз во тековната година односно во наредна-
та година. 

5. Начин на пресметување на намалувањето на општестве-
но признатите репродукциони потреби 

34. На организацијата на здружен труд која во однос-
ниот период на тековната година ќе оствари помал извоз 
во однос на истиот период претходната година овластена-
та банка и ги намалува општествено признатите репро-
дукциони потреби од член 117 став 1 на Законот, пресме-
тани кумулативно за периодот за кој се врши корекција, 
зависно од утврдениот статус. 

35. На организацијата на здружен труд која оствару-
ва поголем извоз од увозот, ако во тековниот период ос-
твари помал извоз во однос на истиот период претходна-
та година, овластената банка и ги намалува пресметаните 
општествено признати репродукциони потреби со приме-
на на процентот на намалувањето на остварениот извоз 
на износот на кумулативно пресметаните општествено 
признати репродукциони потреби во периодот за кој се 
врши намалување. 

Основица на која се применува процентот на намалу-
вањето на остварениот извоз во тековниот период се оп-
штествено признатите репродукциони потреби пресмета-
ни кумулативно, почнувајќи од 1 јануари тековната годи-
на до крајот на периодот за кој се пресметува намалување-
то, не вклучувајќи ги зголемувањата и намалувањата пре-
сметани до тој период. 

За организацијата на здружен труд чиј извоз е ио»о-
лем од увозот која не остварила извоз во тековниот пери-
од што се споредува со реализираниот извоз во истиот пе-
риод претходната година, ќе се применува процент на на-
малувањето на извозот до 100%. 

36. На организацијата на здружен труд која оствару-
ва поголем увоз од извозот, а која ќе оствари помал извоз 
во тековниот период во однос на истиот период претход-
ната година, овластената банка и ги намалува општестве-
но признатите репродукциони потреби од член 117 став 1 
на Законот, пресметани кумулативно во периодот за кој се. 
врши намалување, за износот на намалениот извоз во тој 
период. 

37. Ако организација на здружен труд која користи 
кредит од странство заради тековно производство за из-
воз не го оствари тој извоз во рокот утврден со договорот 
за користење кредит, овластената банка, со состојба на тој 
ден, ќе и ги намали пресметаните општествено признати 
репродукциони потреби за износот на неизвршената об-
врска за извоз според тој договор. 

38. Овластената банка ќе и ги намали пресметаните 
општествено признати репродукциони потреби на органи-
зацијата на здружен труд која, при земањето кредит во 
странство, презела обврска да го зголеми извозот за опре-
делен износ, ако до рокот утврден во моментот на презе-
мањето на обврската не го оствари тој извоз за вредноста 
на неизвршената обврска за зголемен извоз. 

39. На организацијата на здружен труд која користе-
ла кредит за увоз на суровини и репродукциони материја-
ли заради производство на стоки за извоз на конвертибил-
ното подрачје, ако до рокот утврден со договорот за ко-
ристење на тој кредит не ја изврши преземената обврска 
за остварување извоз во вредноста од договорот врз осно-
ва на кој на таа организација однапред и се зголемени оп-
штествено признатите репродукциони потреби, овласте-
ната банка ќе и ги намали однапред зголемените општес-
твено признати репродукциони потреби за вредноста на 
неизвршениот извоз според тој договор. 

/ 40. Овластената банка кај која се водат кредитите од 
точ. 37, 38 и 39 на оваа одлука е должна, веднаш по одоб-
рувањето кредит на организацијата на здружен труд, да и 
достави на банката од член 108 на Законот податоци за 
преземените обврски за извоз од договорот за кредит, за 
износите на тие обврски и за роковите до кои организаци-
јата на здружен труд е должна да ја изврши обврската за 
извоз. 

Овластената банка која на организацијата на здружен 
труд и ги пресметува општествено признатите репродук-
циони потреби ќе води посебна евиденција за обврските на 
таа организација и за нивните втасувања и, согласно со 
одредбите од точ. 37, 38 и 39 на оваа одлука, ќе и ги нама-
лува општествено признатите репродукциони потреби. 

Овластената банка ќе го сторнира намалувањето на 
општествено признатите репродукциони потреби, во 
смисла на одредбите од точ. 37,38 и 39 на оваа одлука, по-
ради неизвршените обврски за извоз во роковите утврдени 
во моментот на преземањето на обврските, ако организа-
цијата на здружен труд ги оствари тие обврски за извоз до 
истекот на тековната година. 

41. Ако организацијата на здружен труд на која ов-
ластената банка однапред и ги зголемила општествено 
признатите репродукциони потреби неоствари зголемен 
извоз за кбј презела обврска во смисла на точ. 31 и 33 од 
оваа одлука, овластената банка, со состојба на тој ден, ќе 
и го намали зголемувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби за вредноста на неостварениот из-
воз според тој договор. 

III. НАЧИН НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ ЗА-
ВИСНО ОД ОДНОСОТ НА ОСТВАРЕНИОТ ДЕВИЗЕН 

ПРИЛИВ И ИЗВОЗОТ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
42. Општествено признатите репродукциони потреби 

пресметани во смисла на член 117 став 1 од Законот, зго-
лемени односно намалени во смисла на член 119 од Зако-
нот односно зголемени во смисла на чл. 120 и 122 од Зако-
нот, се усогласуваат зависно од односот на остварениот 
девизен прилив во конвертибилни девизи и остварениот 
извоз во тековната година. 

Општествено признатите репродукциони потреби од 
став 1 на оваа точка се усогласуваат тримесечно и кумула-
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итно, врз основа на податоците за о с т в а р е ш е девизен 
прилив и остварениот извоз од I јануари тековната 10,411-
на. 

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, на 
ор| анизацијата на здружен труд чиј циклус на производ-
ство е подолг од една година, општествено признание 
репродукциони потреби и се усогласуваат кумулативно од 
1 јануари тековната година, по истекот на тримесечјето во 
кој е остварен извозот. 

43. Податоците за остварениот девизен прилив ги оп-
фаќаат извршените наплати на извозот на стоки и услу1 и 
во конвертибилни девизи од 1 јануари тековната година, 
по кои е исплатена динарска противвредност. 

Податоците од став I на оваа точка ги вклучуваат и 
извршените наплати на извозот во смисла на одредбите 
од чл. 38 и 39 на Законот. 

Податоците за остварениот извоз од I јануари теков-
ната година го опфаќаат остварениот извоз на стоки и ус-
луги со наплата во конвертибилни девизи, освен привре-
мениот извоз и извозот што се врши врз основа на дого-
вор за долгорочна производствена кооперација. 

Од податоците за остварениот извоз овластената бан-
ка ја исклучува вредноста на остварениот извоз на кредит 
до моментот на втасувањето на наплатата на тој извоз, 
согласно со рокот од договорот за кредит. 

Податоците од став 4 на оваа точка ги обезбедува ор-
ганизацијата на здружен труд од извозната царинска дек-
ларација и од договорот за кредит и ги доставува на ов-
ластената банка. 

44. Податоците за остварениот девизен прилив ги 
обезбедува овластената банка од евиденциите што ги води 
врз основа на член 126 од Законот. 

45. Податоците за остварениот извоз на стоки ги 
обезбедува Сојузната управа за царини и ги доставува на-
облачената банка до 10 во месецот по истекот на триме-
сечје^. 

Податоците за остварениот извоз на услуги се обезбе-
дуваат во смисла на одредбите од точка 22 ст. 1 и 5 на ова 
одлука. 

46. Општественото признатите репродукциони по-
треби од став 1 на точка 42 од оваа одлука се усогласуваат 
со остварениот девизен прилив на тој начин што вкупниот 
износ на правото за периодот во тековната година за кој 
се врши усогласување се множи со коефициентот на девиз-
ниот прилив. 

Коефициентот на девизниот прилив се пресметува 
тримесечно и кумулативно, почнувајќи од 1 јануари теков-
ната година, врз основа на податоците за остварениот де-
визен прилив од точка 44 и податоците за остварениот из-
воз од точка 45 на оваа одлука. 

Коефициентот на девизниот прилив се пресметува та-
ка што износот на девизниот прилив остварен во тековни-
от период за кој се врши усогласување се дели со износот 
на остварениот извоз во истиот период. 

47. Ако коефициентот на девизниот прилив пресме-
тан на начинот од точка 46 на оваа одлука е поголем од 
1,0, овластената банка ќе применува коефициент 1,0. 

Ако коефициентот на девизниот прилив за првото 
тримесечје пресметан на начинот од точка 46 на оваа од-
лука е помал од 0,5, овластената банка ќе применува кое-
фициент 0,5. 

IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УСОГЛАСУВА-
ЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУК-
ЦИОНИ ПОТРЕБИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕН ТРУД УЧЕСНИЧКИ НА ИЗВОЗНАТА 
ПРОГРАМА 

48. Од вкупниот износ на пресметаните општествено 
признати репродукциони потреби од член 117 став 1 на За-
конот организацијата на здружен труд учесничка на извоз-
ната програма ќе го издвои делот на општествено приза-
ните репродукциони потреби кој се однесува на извозната 
програма по склучената извозна зделка, утврдена во Сто-
панаката комора на Југославија, во смисла на одредбите 
од член 116а на Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство и ќе се води посебно кај овластената банка на 
ниво на утврдената извозна програма. 

49. Врз основа на известувањето од сојузниот орган 
на управата надлежен за работи на надворешната тргови-
ја, овластената банка ќе го евидентира износот на однап-
ред зголемените општествено признати репродукциони 
потреби што заради извршување на извозната програма 

10 одобрил Сојузниот извршен совет, во смисла на одред-
бите од член 117а став 3 на Законот. 

50. Општествено признатите репродукциони по феби 
од точ. 48 и 49 на оваа одлука се усогласуваат зависно од 
односот на остварениот девизен прилив во конвертибилни 
девизи и остварениот извоз во тековната година, кумула-
тпвно почнувајќи од 1 јануари во тековната година и спо-
ред динамиката утврдена во извозната програма. 

Општествено прнзнаните репродукциони потреби од 
став 1 на оваа точка се усогласуваат така што износот на 
правото во тековниот период за кој се врши усогласување 
се множи со коефициентот на девизниот прилив. Коефици-
ентот на девизниот прилив се пресметува на начинот од 
точка 46 на оваа одлука. 

V. КОРИСТЕЊЕ НА УСОГЛАСЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕ-
НО ПРИЗНАТИ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ 
51. Во рамките на општествено признатите репродук-

циони потреби усогласени со остварениот девизен прилив 
за тековната година, организацијата на здружен труд 
врши пријавување на склучените договори за увоз на суро-
вини и репродукциони материјали распоредени на форма-
та на увозот ЛБО со конвертибилен начин на плаќање, за 
вредноста франко југословенска граница, и тоа: 

1) по редовен увоз; 
2) по компензациони работи; 
3) при купување на странски стоки од консигнациони 

складови; 
4) по договор за отстапување изградба на инвестици-

онен објект на странски изведувач; 
5) при увоз на резервни делови за тековно, одржување 

на домашна опрема; 
6) при увоз на услуги на облагородување на домашни 

стоки, што ги вршело странско лице на стоки распоредени 
на режимот ЛБО; 

7) за плаќање „гоуаКу" по договори за прибавување 
на материјално право на технологија; 

8) при купување на стоки во странство и увоз на тие 
стоки од странство во исто количество и од ист тарифен 
став на Царинската тарифа (рампласман). 

Во рамките на усогласените општествено признати 
репродукциони потреби за тековната година се вршат и 
нестоковни плаќања што се во функција на репродукција-
та. 

52. Пријавување на увозот на суровини и репродукци-
они материјали што се на режимот ЛБО и нестоковни 
плаќања во функција на репродукцијата организацијата 
на здружен труд може да врши во рамките на дел од оп-
штествено признаните репродукциони потреби пресмета-
ни и усогласен^ со девизниот прилив за тримесечјето во 
кое се пријавува тој увоз - односно во кое се врши плаќа-
ње по нестоковен основ. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ов-
ластената банка, на барање од организацијата на здружен 
труд, може да издаде потврда за товарење на општествено 
признатите репродукциони потреби во второто и третото 
тримесечје, под услов: 

1) увозот да се врши по пријави за склучени договори 
за увоз прифатени од 31 декември претходната година, со 
тоа што организацијата на здружен труд е должна најмал-
ку 50% од општествено признатите репродукциони потре-
би пресметани во првото тримесечје да користи за преод-
ни заклучоци; 

2) да се увезуваат стоки неделиви по количество; 
3) да се увезуваат сезонски и берзански стоки, ако ов-

ластената банка, при утврдувањето на тримесечната дина-
мика на пресметаните општествено признати репродукци-
они потреби, го имала предвид таквиот карактер на стоки-
те; 

4) организацијата на здружен труд во моментот на 
поднесувањето на барањето да остварила поголем извоз 
во однос на истиот период претходната година, најмалку 
за стапката на растежот на извозот наведена во актот со 
кој се утврдува тековната економска политика за тековна-
та година и да договорила помали обврски за плаќање 
спрема странство од извозот остварен до тој момент; 

5) да се работи за увоз на суровини и репродукциони 
материјали наменети за производство за извоз за кои ор-
ганизацијата на здружен труд со договор со странско лице 
презела обврска дека ќе ги испорача до рокот, а кој поради 
недоволните општествено признати репродукциони по-
треби за односното тримесечје не би можел да се оствари. 
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6) да се увезуваат суровини и репродукциони ма тери-
јал и за потребите на организациите на зружен фуд чиј 
циклус на производство е подолI од една (одппа. 

53. Делот од опит тесгвено призна пие репродукциони 
по феби, усогласен во смисла па одредби 1 е од точка 50 на 
оваа одлука, на ниво на извозната ирофама, се користи 
според динамиката утврдена во извозната ирот рама. 

VI. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛА-
ЌАЊЕ ПО ОСНОВ НА КОНТИНГЕНТ И ДОЗВОЛА 

54. На организациите на здружен груд кои во првото 
полугодие не ќе остварат извоз во височина на извозот 
што го оствариле во истиот период претходната година, 
зголемен за стапката на растежот на извозот на конверги-
билното подрачје, предвидена со Проекцијата на платни-
от биланс на Југославија за тековна година, им се намалу-
ваат контингентите и дозволите за увоз на суровини и реп-
родукциони материјали во третото односно во четврто 
тримесечје тековната година, сразмерно на неостварениот 
извоз, освен контингентите утврдени врз основа на член 
124 став 6, односно распределени врз основа на член 126 
став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство. 

На организациите на зружен труд кои во претходната 
година не оствариле извоз, или во тековната година не ос-
тваруваат извоз им се намалуваат утврдените континген-
ти и издадените дозволи за увоз на суровини и репродук-
циони материјали во согласност со одредбите на точка 65 
од оваа одлука. 

Намалување на контингентите и дозволите од ст 1. и 
2 на оваа точка ќе изврши овластената банка од член 108 
на Законот, врз основа на податоците од Сојузната управа 
за царини за остварениот извоз, односно во согласност со 
одредбите на точка 65 од оваа одлука и за тоа ќе го извес-
ти сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
надворешната трговија. 

Податоците за остварениот извоз од став 3 на оваа 
точка го опфаќаат остварениот извоз на конвертибилного 
подрачје, освен извозот остварен врз основа на договори 
за долгорочна производствена кооперација; 

Овластената банка ќе изврши намалување на контин-
гентите и дозволите од став 1 на оваа точка за процентот 
на неизвршениот извоз според Образецот бр. 1 кој е соста-
вен дел на оваа одлука. 

55. Намалување во смисла на точка 54 од оваа одлука 
овластената банка ќе изврши во рок од 15 дена од денот 
на добивањето податоци од Сојузната управа за царини и 
во тој рок ќе го извести и сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на надворешната трговија и секоја ор-
ганизација на здружен труд. 

56. Сојузниот орган на управата надлежен за работи 
на надворешната трговија, по добивањето на извештајот 
за намалувањето на контингентите, ќе ја извести Стопан-
ската комора на Југославија за контингентот за прерасп-
ределба на организациите на здружен труд кои во тековна-
та година во однос на претходната година остваруваат 
зголемен извоз над растежот на извозот предвиден со про-
екцијата на платниот биланс на Југославија за тековната 
година. Ако во рок до 30 дена од денот на доставувањето 
на извештајот во Стопанската комора на Југославија не се 
изврши прераспределба на контингентите, Стопанската 
комора на Југославија ќе го извести за тоа сојузниот орган 
на управата надлежен за роботи на надворешната тргови-
ја, кој ќе изврши распределба на контингентите на оддел-
ни организации на здружен труд. 

Потврдата на Стопанската комора на Југославија од-
носно решението на сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на надворешната трговија за додатниот 
контингент се доставува до Сојузната управа за царини и 
до овластената банка од член 108 на Законот. 

57. ^Барањето за утврдување на додатни контингенти 
за увоз на суровини и репродукциони материјали органи-
зацијата на здружен труд го поднесува до Стопанската ко-
мора на Југославија односно до сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на надворешната трговија. Кон 
барањето се наведуваат следните податоци за извозот и 
увозот на стоки: наименување на стоките, тарифен број, 
вредност на стоките во валута и во динари, количество, 
земја на увозот односно извозот, царинарница преку која 
стоките се увезуваат односно извезуваат и рок за увоз од-
носно рок за извоз, со краен датум на извозот. 

58. Во постапката па увозно царинење на стоките ор-
ганизацијата па здружен груд во царинската декларација 
го внесува бројот на потврдата на Стопанската комора на 
Југославија односно на решението на сојузниоторган на 
управата надлежен за работи на надворешнаIа трговија и 
пријавата за склучен договор за извоз на суровини и реп-
родукциони .материјали, а во нос ганката на извозно цари-
нење на еIокше и пријавата за склучен договор за увоз. 

Ако во постапката на царинење се утврди дека увоз 
на суровини и репродукциони материјали или извоз па 
стоки не се врши во согласност со потврдата на Стопан-
ската комора на Јутоставија односно со решението на со-
јузниот ортан на управата надлежен за р а б о т на надво-
решната гртовпја, царинарницата ќе го извести за тоа Со-
јузниот девизен инспекторот заради покренување постап-
ка, а копие на известувањето ќе му достави на сојузниот 
ортан на управата надлежен за работ и на надворешната 
трговија. 

59. Сојузната управа за царини по секоја потврда на 
Стопанската комора на Југославија односно решение на 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на надво-
решната трговија ќе води евиденција за извршениот увоз 
по основ на прераспределба на контингентите и евиденци-
ја за извршениаг извоз и по истекот на тримесечје^ ќе го 
извести сојузниот орган на управага надлежен за работи 
на надворешната трговија за извршениот увоз и извоз на 
организацијата на здружен труд. 

60. Ако со самоуправната спогодба за распределба на 
контингентите не е предвидена динамика на увозот, уво-
зот рамномерно се распоредува на тримесечја, освен ако 
се работи за увоз на сезонски и берзански производи (наве-
дени во Образецот 1 на оваа одлука), кај кои динамиката 
се утврдува според динамиката на остварениот увоз во 
претходната година. 

61. Контингентот односно дозволата намалени на на-
чинот предвиден во точ. 54 и 55 на оваа одлука, како и кон-
тингентите од точка 56 на оваа одлука се усогласуваат со 
остварениот девизен прилив, така што намаленото право 
на увоз односно утврдените додатни контингенти се 
множат со коефициентот од точка 46 на оваа одлука. 

VII. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕТО 
НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА ЗА УВОЗ ШТО СЕ ПЛАЌА 

ВО ГОТОВО 
62. Обемот на плаќањето на увозот на опрема пре-

сметан врз основа на одредбата од член 115 став 5 на Зако-' 
нот, за увоз што се плаќа во готово, се намалува сразмер-
но на неостварениот извоз и на девизниот прилив во те-
ковната година. 

Делот од обемот на плаќањето на увозот на опрема 
што се намалува сразмерно на неосгварениот извоз и на 
девизниот прилив, овластената банка го пресметува со 
примена на процент, за плаќање во готово, на обемот на 
плаќањето на увозот на опрема пресметан врз основа на 
одредбата од член 115 став 5 на Законот. 

Процентот од став 2 на оваа точка се утврдува во за-
висност од односот на плаќањето на увозот на опрема за 
готово и плаќањето на увозот на опрема на кредит, што е 
планиран во проекцијата на платниот биланс на Југосла-
вија за тековната година. 

63. Обемот на плаќањето од точка 62 на оваа одлука 
овластената банка го намалува со примена на процентот 
на неизвршсниог извоз во тековната година. 

Процентот од став 1 на оваа точка се пресметува врз 
основа на податоците за остварениот извоз во тековниот 
период и податоците за извозот остварен во истиот пери-
од претходната година. 

Намалување на обемот на плаќањето од точка 62 на 
оваа одлука овластената банка врши во моментот на от-
пишувањето на тоа право. 

Податоци за остварениот извоз обезбедува Сојузната 
управа за царини. 

Податоци за остварениот извоз за периодот од исте-
кот на тримесечје^ до моментот на отпишувањето на 
правото обезбедува организацијата на здружен труд и ги 
доставува до овластената банка. 

64. Обемот на плаќањето на увозот на опрема од точ. 
62 односно 63 на оваа одлука се усогласува со девизниот 
прилив со примена на коефициентот од точка 46 на оваа 
одлука. 
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VIII. НАМАЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛА-
ЌАЊЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД 
ЧЛЕН 119 СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ И ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ОД ЧЛ. 132, 133 И 134 НА 
ЗАКОНОТ 

65. Општествено признатите репродукциони потре-
би, правата на увоз и плаќање по основ на контингенти и 
дозволи и обемот на плаќањето на увозот на опрема од 
точка 62 на оваа одлука на организацијата на здружен 
труд која не извезува, обемите на плаќањето на општес-
твените правни лица корисници на правата од чл. 132, 133 
и 134 на Законот, се намалуваат за неизвршениот извоз и 
девизниот прилив планиран во проекцијата на платниот 
биланс на Југославија за тековната година. 

Намалување на правата од став 1 на оваа точка врши1 

овластената банка, по истекот на тримесечје^, со приме-
на на единствен процент што го утврдува Сојузниот из-
вршен совет, врз основа на податоците за остварувањето 
на проекцијата на цлатниог биланс на Југославија за те-
ковната година. 

Народната банка на Југославија ги известува овлас-
тените банки за висината на утврдениот процент од став 2 
на оваа точка, до 15 во месецот, по истекот на тримесечје-
то за кое се врши намалување. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
66. Општествено признатите репродукциони потреби 1 

пресметани според одредбите на член 117 став I од Зако-
нот ќе и се зголемат на организацијата на здружен труд за 
износот на неискористениот дел од зголемените општес-
твено признати репродукциони потреби од претходната 
година во смисла на одредбата од член 119 став 1 на Зако-
нот. 

67. За износот на повеќе искористените општествено 
признати репродукциони потреби од претходната година 
ќе се намалат 4 општествено признатите репродукциони 
потреби пресметани за тековната година во смисла на од-
редбата од член 117 став 1 на Законот. 

68. На организацијата на здружен труд на која во 
претходната година и е однапред извршено зголемување 
на општествено признатите репродукциони потреби врз 
основа на договор за извоз во смисла на член 120 од Зако-
нот, а обврската за извоз по тој договор не ја извршила до 
31 декември претходната година, ќе и се намалат општес-
твено признатите репродукциони потреби за тековната го-
дина пресметани според одредбите на член 117 став 1 од 
Законот, ако тоа намалување не е извршено во претходна-
та година. 

За организацијата на здружен труд на која и е из-
вршено намалување на правото од став I на оваа точка, а 
која извршила увоз врз товар на однапред зголемените оп-
штествено признати репродукциони потреби во смисла на 
член 120 од Законот, овластената банка, по нејзино бара-
ње, ќе и ти намали повеќе искористените општествено 
признати репродукциони потреби од точка 67 на оваа од-
лука за износот на така извршениот увоз. 

69. Зголемување На општествено признатите репро-
дукциони потреби од точка бб на оваа одлука овластената 
банка ќе изврши рамномерно по тромесечја на тековната 
година. 

Намалувања на општествено признатите репродук-
циони потреби од точ. 67 и 68 на оваа одлука овластената 
банка ќе изврши рамномерно врз товар на сите четири 
тримесечја. 

70. Под искористени општествено признати репро-
дукциони потреби, во смисла на одредбите од оваа одлу-

ка, се подразбира извршен увоз на суровини и репродукци-
они материјали на формата на увоз ЛБО односно изврше-
но нестоковно плаќање во функција на репродукцијата по 
ангажирани општествено признати репродукциони потре-
би. 

71. Овластената банка, по барање на организацијата 
на здружен труд, го утврдува авансот на општествено при-
знатите репродукциони потреби во првото'тримесечје те-
ковната година на тој начин што износот од 30% од оп-
штествено признатите репродукциони потреби пресмета-
ни во смисла на член 117 став 1 од Законот за претходната 
година се множи со единствениот коефициент на девизни-
от прилив 0,9. 

По пресметувањето на општествено признатите реп-
родукциони потреби за тековната година во смисла на 
член 117 став 1 од Законот, овластената банка, при пресме-
тувањето на авансот, за основица на која се применува ко-
ефициентот на девизниот прилив 0,9 наместо износот од 
30% од општествено признатите репродукциони потреби 
пресметани за претходната година го зема износот на пре-
сметаните општествено признати репродукциони потреби 
во смисла на член 117 став 1 од Законот, за првото триме-
сечје тековната година. 

Авансот утврден во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка 
организацијата на здружен труд е должна првенствено да 
го користи за увоз по пријави за склучени договори за 
увоз прифатени до 31 декември претходната година. 

72. Со усогласувањето на општествено признатите 
репродукциони потреби во смисла на точка 42 од оваа од-
лука престанува да важи авансот утврден-во смисла на 
точка 71 од оваа одлука. 

73. Овластената банка ќе изврши валоризација на из-
носите од точ. бб, 67, 68 и 71 на оваа Одлука за разликата 
на зголемувањето на курсот што е применет при утврду-
вањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за тековната година. 

74. За увоз на суровини и репродукциони материјали 
на формата на увоз ЛБО и за нестоковни Плаќања во фун-
кција на репродукцијата во првото тримесечје тековната 
година, организацијата на здружен труд може да го корис-
ти авансот утврден во смисла на точка 71 од оваа одлука. 

За износите на искористениот аванс од точка 71 на 
оваа одлука се намалуваат општествено признатите реп-
родукциони потреби усогласени со девизниот прилив за 
првото тримесечје тековната година. 

75. Од основицата за пресметување на општествено 
признатите репродукциони потреби за 1988 година Сојуз-
ната управа за царини, покрај увозот од точка 9 став 2 на 
оваа одлука, ќе го исклучи и увозот извршен во 1987 годи-
на согласно со прописот донесен врз основа на член 27 на 
Законот за прометот на стоки и услуги со странство и 
член 24 на Законот. 

76. Со влегувањето на оваа одлука во сила престану-
ва да важи Одлуката за начинот на пресметување, зголе-
мување, намалување и користење на општествено призна-
тите репродукциони потреби („Службен лист на СФРЈ' , 
бр. 9/87 и 46/87). 

77. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 10/88 
26 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, с.р. 

Образец 1 
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51. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привреме-

ните мерки за покритие на кусните разлики кај Нападната 
банка Југославија и за преносот врз федерацијата на дел 
од побарувањата според билансот на девизните резерви 
кај Народната банка на Југославија (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Југо-
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАН-
КИТЕ ПО ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО 
ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Народната банка на Југославија им плаќа на банки-

те камата на динарската противвредност на депонираното 
девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Ју-
гославија по стапка од 6% годишно. 

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука Народната 
банка им ја пресметува и им ја плаќа на банките тримесеч-
но на назад, врз товар на расходите на Претсметката на 
приходите и расходите на девизните резерви кај Народна-
та банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28 мај 
1988 година. 

Пресметката на каматата, во смисла на оваа одлука, 
ја вршат народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, врз основа на евиденци-
јата за обврските спрема банките по основа на депонира-
ното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка 
на Југославија. 

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по по-
треба, дава Народна банка на Југославија. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот дец^од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе се 
применува од 28 мај 1988 година. 

Е.п. бр. 11/88 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

.52. 
Врз основа на член 10 став 3 од Законот за привреме-

ните мерки за покритие на курсните разлики кај Народна-
та банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на 
дел од побарувањата според билансот на девизните резер-
ви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/87), на предлог од Народната банка на Ј у т -
славија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ И 
ЈА ПЛАЌААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВА НА 
ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО 1988 ГОДИНА 
1. Банките и плаќаат на Народната банка на Југосал-

вија, преку народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини, камата на износот на 
кредитите што ги користат врз основа на депонираното 
девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Ју-
гославија, во височина на утврдената есконтна стапка на 
Народната банка на Југославија. 

2. Каматата од точка I на оваа одлука народните бан-
ки на републиките и народните банки на автономните по-
краини ја пресметуваат и наплатуваат од банките триме-
сечно наназад, во корист на приходите на Претсметката 
на приходите и расходите на девизните резерви кај Народ-

( ната банка на Југославија за периодот од 1 јануари до 28 

мај 1988 година, со тоа што месецот и годината се сметаат 
} календарски. 

3. Упатство за спроведување на оваа одлука, по по-
- треба, дава Народна банка на Југославија. 
• 4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
. нот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј \ а ќе се 
: применува до 28 мај 1988 година. 

Е.п. бр. 12/88 
28 јануари 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се ' 

о д л и к у в а а т : 
- за особени заслуги и потигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановиќ Благоја Божидар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетанот на фрегата Петровиќ Драгољуба Предраг; 
заставниците од I класа: БабиБ Милуна Милоје, Мак-

симовиќ Драгутина Милутин; 

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

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковникот МрковиБ Данила Ангелко; 
капетанот на боен брод Клокочар Рудолфа Роберт; 
потполковниците: Басарич Јанка Јован, Петровиќ 

Петра Витомир; 
капетаните на фрегата: Бобанови^ Марка Иван, Ми-

ти и 1т Димитрија Славољуб, Митровиќ Милана Бранко, 
Тотх Фрање Фрањо; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
ружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврстување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

полковниците: ГргиЛ Миле Недељко, Јеркуница Јозе 
Јерко-Недељко; 

капетаните на боен брод: Мартин Тодора Бранислав, 
СекулиБ Јована Никола; 

потполковникот Николик Радомира Зоран; 
капетанот на фрегата Јовановски Петра Томислав; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

капетанот на фрегата Ференчак Мартина Маријан; 
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мајорите: Дамјановић Стевана Радоје, Лолић Јосипа 
Марио, Шкорић Милана Радован; 

капетаните на корвета: Јагодић Душана' Мирослав, 
Орловић Николе Пера; 

капетанот од 1 класа Мандић Николе Душан; 
поручникот на боен брод Штрок Мартина Мирко; 
заставниците од I класа: Ђурђић Вељка Максим, Ин-

ђић Чедомира Драгослав, Корочкин Јевдокије Иван, Радо-
чај Марка Стеван, Лишић Петра Ратко, Шкара Павао Бар-
тол, Вукчевић Шуре Павле; 

граганските лица на служба во ЈНА: Ламбаша Ивана 
Маријан, Мартиновић Анте Јосип, Мрнђе Јоца Дане; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Бошковић Јована Драгиша; 
капетанот на боен брод Путар Изидора Јосип; 
потполковникот Ђонлагић Салка Илијас; 
капетаните на фрегата: Божић Војислава Ристо, 

Драшковић Спасоја Томислав, Јовановић Илије Алексан-
дар, Љубурић Ристе Драгољуб, Марић Николе Светолик, 
Милојевић Милана Александар; 

граганското лице на служба во ЈНА Грубишић Јована 
Ђуро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Ристичевић Васе Вељо; 
мајорите: Алабанда Винка Вељко, Петковић Иве Ан-

тон, Стипанџија Стипе Шиме; 
капетаиот на корвета Шкорупан Душана Радован; 
заставниците од I класа: Баш Јожефа Јожеф, Крстић 

Славка Милија, Петковић Момчила Милан, Радаковић 
Симе Милан, Радић Филипа Саво, Смочилац Саве Илија; 

заставниците: Бајалица Гојка Дмитар, Ђаковић Ми-
ланка Илија, Манчев Бориса Владимир; 

лграганските лица на служба во ЈНА: Бергам Антона 
Борис, Бјелииа Петар Илинка, Бучо Стјепана Јосип, Бузић 
Вуксана Слободан, Челановић Ђуре Војислав, Дамјановић 
Јове Мирко, Драгојловић Ника Милош, Драгојевић Фран-
ка Винко, Гилјача Стеве Ђуро, Голуб Мата Луција, Груби-
шић Динка Јерко, Јанковић Душана Младен, китаровић 
Јакова Шиме, Курта Ивана Тера, Николић Шима Трипо, 
Радић Јакова Нада, Рогошић Филипа Петар, Самарџић 
Ђуре Војислав, Сијерковић Уроша Марко, Синдик Крста 
Антон, Уцовић Ферда Јосип, Вуксановић Анта Бранко; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на посга-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигање на исклучително добри ус-
песи во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Бојковић Александра Правољуб, 
Циндрић Ивана Петар, Марковски Славка Владимир, Ма-
тошевић Петра Емил, Синдик Иве Антон; 

капетаните на фрегата: Јаснић Милорада Градимир, 
Кларић Мијата Винко; 

поручникот на боен брод Шапоњић Радослава Мла-
домир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поручникот на фрегата Славнић Стојана Душан; 
поручникот Петак Ивана Едуард; 
потпоручникот Супан Ивана Антон; 
застзвникот Вуковић Ђоке Слободан; 
постариот водник од I класа Бижић Стева Жарко; 
граганскиге лица на служба во ЈНА: Борковић Јова 

Ђорђе, Чога Анте Петар, Добра Анте, Анте, Драговић Ми-
ле Синиша, Јуришић Шпира Маријан, Јурковић Јакова 
Крешо, Катунар Јосипа Антоније, Кезић Винка Вили, 
Корсић Карла Драгутин, Рашица Милана Андрија, Ске-
лин Анте Јаков, Велеглавац Ђуре Марјан, Вукошић Драга 
Вуко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Анђелић Мари-

на Мате, Бановац Јерка Крсте, Барић Милана Дошен, Бе-
лас Ивана Динка, Домљановић Стјепана Шпиро, Хрговић 
Милана Љубица, Јаковац Ивана Ана, Јурас Ника Анте, 
Комац Бојана Бојан, Кузић Ивана Живко, Кљаић Пашка 
Винко, Лалић Раде Игор, Ладенка Јоца Бранко, Оџа Пера 
Милорад, Пасковић Фрања Антон, Петковић Њезе Драги-
ца, Петровић Вељка Милан, Перко Анте Анеа, Потпара 
Иве Бранко, Поповић Милоша Мирко, Радак Мирка Слав-
ко, Репанић Николе Горан, Шкугор Ивана Крсте, Шгам-
бук Игњација Иванка, Тодоров Винка Гранида, Топић Љу-
бомира Јанса, Зеновић Казимира Марита, Зоран Мила Са-
во; 

- за примерна работа на развивањето на полет врз ос-
тварување на поставените задачи, како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните: Ђокић Драгана Жарко, Ледер Драгана 

Ненад, Радић Јосипа Драго, Старчевић Галиба Сеад, Стој-
ковић Душана Братислав, Зекановић Борка Ристо; 

поручниците на фрегата: Кулиш Ивана Мартин, То-
мић Јове Предраг; 

поручникот Веслаћ Спасе Милан; 
постариот водник Ваљевчић Едхема Азем; 
граганските лица на служба во ЈНА: Ћирковић Арсе-

на Зоран, Белан Мирка Звонимир, Баковић Мате Мари-
јан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОЛ СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Родић Љубомира Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

мајорите: Ђукић Радомира Драган, Калеб Анте Ни-
кола, Николић Сретена Трифун; 

заставниците од I класа: Ђорђевић Светозара Стоја-
дин, Кршић Васкрсија Живорад, Мандић Ђуре Стеван, 
МанасиЈЈВић Ђорђа Раде, Манојловић Милана Миодраг, 
Митић Радомира Векослав, Тимотијевић Љубинка Борис-
лав; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковниците: Капетановић Стјепана Бранко, 
Кнежевић Николе Петар; 

потполковниците: Максимозић Витомира Југослав, 
Стевановић Стојадина Светислав; 

воениот слубженик од II класа Цигановић Ђуре Ни-
кола; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федет 
ративна Република Југославија, во нивното зацзрснување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
8ВЕЗДА 

полковниците: Крстовић Саве Јован, Зечевић Радова-
на Радисав; 
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СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
бВЕЗДА 

заставниците I класа: Ивковић Саве Недељко, Ман-
дић Николе Славко, Милошевић Луке Милосав, Станко-
вић Теше Милан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Баковић Лазара Томаш, Конатар 

СветозарачРатомир, Здјеларић Милана Војислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот од I класа Грујић Милана Душан; 
заставникот од I класа Перовић Миодрага Момчило; 
заставникот Вуковљак Недељка Станоје; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Бијелић Душана Ђуро, Гаврано-
вић Обрада Бранко, Срећковић Јована Лазар, Шкеровић 
Ђорђија Чедомир; 

заставниците од I класа: Динић Христивоја Живо-
мир, Миљковић Александра Ђорђе, Митровић Спасоја 
Војислав, Остојић Пилипа Ђуро; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетанот од I класа Милић Гаврила Милорад; 
поручникот Глишић Раде Саво; 
граганските лица на служба во ЈНА: Влаховић Стоја-

на Нада, Рајковић Звонимира Драган; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганското лице на служба во ЈНА Јанковић Стева-

на Весна; ^ 

- за примерна работа во развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
водникот од I класа Кривокапић Мате Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковниците: Чоловић Радивоја Гвозден, Грашић 
Ивана Митја, Мирковић Луке Слободан; 

потполковникот Зупанц Милана Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковникот Штемб&ргер Јосипа Драго; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

полковникот Решидбеговић Ибрахима Рашид; < 

потпоковниците: Груберинић Нова Стојан, Петровић 
Ранивоја.Милан, Петровић Милоша Милољуб; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното учество и ос-
пособување за одбрана на независноста на Социјалистич-
ка Федеративна Републи^а Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
8ВЕЗДА 

потполковниците: Блажевић Милисава Бранислав, 
Косић Светомира Драгомир, Прелевић Живка Јован, Раи-
чевић Павла Војин, Станишић Радоја Бекица, Живадино-
вић Животе Миодраг; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковниците: Лисенко Григорија Славко, Лом-

пар Крсте Милован, Ранчић Теофила Радивоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
граганските лица на служби во ЈНА: Лукић Борисава 

Милутин, Петровић Владе Андрија; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полег заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Мрђа Јована Ђорђо; 
мајорот: Јовичић Радомира Милан; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Косовац Влади-

мира Гордана, Муслић Петра Милован, Павловић Мила-
на Бранка, Станчир-Срша Игњаца Марија; 

- за примерна работа во развивањето на полет за ос-
тваруваље на поставените задачи како и за покажување на 
ст^арешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните: Мирковић Станимира Ненад, Николић 

Чедомира Драган, Пуцар Јована Славко, Урошевић Ђо-
рђа Томислав, Живановић Петронија Драган; 

поручниците: Крстић Милана Даријо, СтојковЂорђа 
Богдан; 

- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи мегу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и другите 
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-
вањето на свеста на граганите во борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ , 

полковниците: Казић Ћамила Јакуб, Ђенадић Бори-
воја Радивоје; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА 5ВЕЗДА НА ГЕРДАН 

полковникот Миладиновић Атанасија Љубомир; 
потполковникот Илић Панте Радисав; 

/ 
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за особени заслуш и носгнгнаги уснеси во рабога«а 
од значење за социјалис! ичкага изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Мицулинић Ангона Даворин; 
каиеганог на фрегага Јовановић Зарија Михаило; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
SВЕЗДА 

потполковниците: Аничић Ђорђа Радован, Коваче-
вић Милојка Сгојан, Симовић Алексе Миодраг; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ги ч 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковникот Љумобић Василија Радојица; 
потполковникот Костић Савете Живојин; 

- за особени заслуги во изградбата и јанкењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивного зацврснување 
и оспособување за одбрана на независносга на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
SВЕЗДА 

капетанот на боен брод Шпановић Александра Ђо-
рђе; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
SВЕЗДА 

Потполковниците: Антић Михајла Томислав, Ста-
менковић Ђорђа Стојадин; 

- за особени заслуги во развивањето на мегународ-
ните односи помегу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и другите земји и за истакнатите заслуги 
во развивањето и зацврснувањето на мирољубивата сора-
ботка и пријателските односи помегу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ НА 
ГЕРДАН 

полковникот Чупић Петра Саво; 

- за особени заслуги и пистигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјага 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
потполковникот Крга Петра Бранко; 
граганското лице на служба во ЈНА Плазинић Драго-

мира Реља; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Николић Богољуба Драгиша; 
заставникот до I класа Андријевић Игњата Милорад; 
граганското лице на служба во ЈНА Гребенар Мили-

воја Касија; 

- за примерни заслуг-и и вештина во работата врз раз-
вивање на постојани полет заради остварување на поста-
вените задачи во единициге со кои раководаг, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковникот Орлић Миће Раде; 
капетаног од I класа Смиљанић Спасоја Впадимир; 
заставниког од I класа Главинић Радована Момчило; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

постариод водник I класа Богдановиђ Милоша То-
мислав; 

- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи мегу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и други 
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-
вањето на свеста на граганите во борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

полковникот Пејчиновић Петка Боро; 

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

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

капетанот на боен брод Станимировић Милана Јо-
ван; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во нивното зацврснување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Бутуровић Љубомира Јован, Дамјано-
вић Милије Драгољуб, Хоџић Мехмеда Ахмет, Колашино-
вић Милорада Слободан, Крсмановић Стеве Милан, Ми-
ладиновић Стојана Сава, Поповић Паје Никола, Станић 
Милана Бранко; 

потполковниците: Миловановић Радослава Милан, 
Томић Луке Јово, Згоњанин Ранка Драган; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

мајорите: Бранковић Радомира Слободан, Шкрилац 
Стјепана Иван, Влајковић Војимира Милован; 

капетанот од I класа Флегар Јована Иван; 
заставникот од I класа Нешовић Љубомира Живо-

рад; 
воениот службеник од III класа Кувелић Богдана Ни-

кола; 
воените службеници од IV класа: Главник Лудвика 

Емил, Градински Станка Милијана; 
воениот службеник од V класа Дорић Николе Звонко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Пејановић Боже Душан, Вишњић Ми-

лутина Томислав; 
потполковникот Пејчиновић Радивоја Ђорђе; 
граганското лице на служба во ЈНА Полојац Нинка 

Загорка; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
капетанот од I класа Благојевић Миливоја Павле; 
заставникот.од I класа Јанковић Живојина Живорад; 
воените службеници од II класа Божић Јанка Душан, 

Поткоњак Јована Павле; 
воениот службеник од IV класа Кошела Ђуре Фрањо; 
траганските лица на служба вр ЈНА: Херенда Шемсе 

Мехмедалија, Јуречић Николе Наталија, Марковић Алек-
сандра Мирко, Стефановић Ђоке Светозар, Танасковић 
Александра Драгослава, Вујичић Добросава Цаја; 
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- за примерни заслуги и вештини во работата врз 
развивањето на постојан полет заради остварување на по-„ 
ставените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на извонредно добри 
успеси во своите единици и установи , 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Којић Војислава Бранислав, Ми-
лојевић Милоша Велибор, Опачић Петра Милан, Шкрбић 
Бранка Петар, Вучићевић Милена Драгомир; 

мајорите: Јовановић Душана Станоје, Вукчевић Радо-
ванаСлавко; 

капетанот од I класа Златковић Величка Миодраг; 
воениот службеник IV класа Савковић Љубинка Бого-

мир; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Маричић Ђуре Илија; 
капетанот од I класа Николић Митра Радисав; 
воениот службеник од IV класа Пишпек Андре Ђуро; 
граганските лица на служба во ЈНА: Кологорић Васе 

Славко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

заставникот од I класа Николић Миодрага Милић; 
воениот службеник од IV класа Мартић Јанка Петар; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
граганското лице на служба во ЈНА: Мандић Спасоја 

Ковиљка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА Арсић Николе 

Бранислав, Блажевац Адама Жељка, Бурић Петра Винка, 
Буриловић Анте Матија, Чалија Мије Анка, Ивановић 
Миодрага Мирјана, Јакоб Золтана Бисерка, Коцић Љубо-
мира Јелица, Марић Томе Марија, Петани Јосипа Маријо, 
Пилетић Љубисава Мила, Поповић Николе Вера, Ранчић 
Миодрага Драган, Тишма Прокопијева Мирослав; 

- за примерна работа во развивањето на полет во ос-
тварувањето на поставените задачи како и покажување на 
сгарешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетанот Ђоровић Голуба Лакић; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

полковникот Радовић Михаила Јово; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковниците: Човић Милинка Недељко, Добран 
Петра Вазмослав, Ђоковић Вукомана Јован, Ковачевић 
Дмитра Илија, Лазаревић Вукоја Добросав, Максумић 
Мехмеда Исмет; ' 

капетаните од I класа: Корица Ђуре Урош, Лазић 
Михајла Љубиша, Вујић Јове Андрија; 

заставниците од I класа: Бадркић Јована Петар, Ба-
тинић Илије Ђуро, Цветичанин Петра Благоје, Џакула 

Миленка Ђорђе, Јеремић Велимира Милан, Лукић Михај-
ла Бранко, Михајловић Благоја Милутин, Обрадовић Ра-
доша Мирко, Стефановић Николе Радомир, Шљукић Ива-

,на Дико, Вуксановић Милутина Младен; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братстрото и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Млађеновић Теодора Јово, Ненић Ми-
лована Владимир, Вујичић Милана Жарко; 

потполковниците: Бановић Ђуре Бранко, Гајић Ду-
шана Никола, Стукало Сергије Александар, Трифуновић 
Радојка Милош; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за особени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, во нивното зацврснување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Јањетовић Илије Радослав, Обрадо-
вић Мирка Милорад; 

потполковниците: Арсеновић; Живорада Михаило, 
Слеменшек Франца Славољуб; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

мајорите: Марјановић Властимира Данило, Посавец 
Станка Здравко, Радунковић Милорада Жарко; 

капетаните од I класа: Халдек Јанка Ладислав, 
Њеж&ћ Рајка Војко, Ваљић Косте Слободан; 

капетанот Ковач Авдије Хилмо; 
поручникот Ковачевић Лазара Илија; 
заставниците од I класа: Грујић Христивоја Цветко, 

Јовановић Божидара, Милчановић Светислава Драгоје, 
Петковић Величка Јован; 

заставникот Петровић Стојана Велибор; 
I постариод водник I класа Живковић Пере Стево; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковникот Голоб Штефана Леополд; 
потполковниците: Димитријевић Андрије Томислав, 

Милојевић Милоша Миодраг, Несторовић Миодрага Ђо-
рђе, Парежанин Гаје Светозар, Шајновић Богдана Душан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорот Гавриловић Здравка Лазар; 
капетаните: Ђурђевић Борисава Радоје, Јовишевић 

Цвијана Божо, Митрић Мира Радивоје; 
заставниците од I класа: Ђорђевић Душана Слобо-

дан, Ђурица Шпире Бранко, Илић Мирка Милутин, Илић 
ЈБубомира Витомир, Јеловац Радише Драган, Јовић Све-
тислава Ненад, Катић Душана Мирко, Коматовић Крсма-
на Милашин, Костић Станоја Илија, Малетић Ђорђа 
Славко, Митић Станоја Радослав, Мишковић Милана Зо-
ран, Николић Митра Владислав, Соро Стевана Маринко, 
Станишић Милана Гојко, Штулић Милана Стево, Тома-
шевић Бошка Живорад; 

заставниците: Драгичевишћ Драгића Душан, Јовин 
Николе Станко, Мијатовић Мирка Сава, Николић Немање 
Јован, Стефановић Милована Предраг, Унчанин Максе 
Маринко; 

постарите водници од I класа: Денић Стојана Миро-
љуб, Макијевић Цветана Михајло; 

граганските лица на служба во ЈНА: Дракулић-Ради-
новић Николе Радмила, Јаношевић Боже Славојка, Мар-
чец Ивана Вера, Марјановић Вида Жарко, Вујановић Не-
дељка Вукосава, Зечевић Јована Ђурђа; 
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- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

полковникот Савичевић Саве Момчило; 
потполковниците: Милијић И*вана Славољуб, Скен* 

дерија Уроша Ђурађ; 
заставниците од I класа: Блануша Ђорђа Мидан, 

Кнежевић Петра Владо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот Џенопољац Драгана Живко; 
капетаните од I класа: Ћоросовић Милорада Слобо-

дан, Мајкић Петра Здравко, Михајловић Криста Хранис-
лав, Недељковић Слободана Љубиша, Николић Петра 
Љубивоје; 

капетаните: Гајић Гаје Илија, Стојчевски Вангела Зо-
ран; 

поручникот Југовић Рајка Слободан; 
заставниците од I класа: Бајић Милисава Радуле, Ни-

колић Васе Војислав; 
заставникот Коцић Николе Слободан; 
постарите водници од I класа: Бадић Бећира Рамо, 

Детељ Мате Славко, Крагуљац Марка Симо, Маличевић 
Васкрсија Данило, Матејчић Радоја Зоран, Маринковић 
Митра Стојан, Мијатовић Крсте Радослав, Шапић Ђорђа 
Чедомир; 

граганските лица на служба во ЈНА: Максимовић 
Милоша Драгослав, Ракочевић Милка Ковиљка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Цветковић Ни-

кола Љубинка, Пауновић Велимира Ђорђе, Шегота 
Божидара Јермил; 

- за примерна работа во развивањето на полет за ос-
тварување на поставените задачи како и за покажување на 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
капетаните: Аксентијевић Милуна Младен, Вранко-

вић Радослава Зоран, Кривак Јана Јан, Томић Милутина 
Јовица, Војчић Радована Бранимир; 

поручниците Бијелић Недељка Борислав, Бојчић Ма-
тије Драган, Којић Драгољуба Слободан; 

постарите водници: Чабаркапа Властимира Драго-
мир, Ђошић Милоја Драган, Хајдаревић Меха Расим, Ми-
ленковић Богомира Милан, Ракић Илије Сретко, Симић 
Николе Југољуб, Шобат Бранка Милорад; 

водниците од I класа: Достанић Миломира Владан, 
Гајић Јована Стеван, Насковић Станоја Чедомир, Рачић 
Ђорђа Бранислав; 

граганските лица на служба во ЈНА: Коцић Спасоја 
Жарко, Радас Шиме Невен, Стојановски Бориса Милан, 
Живковић Милоње Зоран, Тодоровић Душана Даница; 

- за заслуги во развивањето и зацврснувањето на ми-
рољубивата соработка и пријателските односи мегу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и други 
држави, како и за особени заслуги во работата врз разви-
вањето на свеста на граганите вО борбата за независност 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

капетанот на боен брод Гајић Јована Александар; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА 5ВЕЗДА' НА ГЕРДАН 

капетанот на корвета Ристовић Лазара Драган; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА 5ВЕЗДА 

граганското лица на служба во ЈНА Гомбож Имре 
Карољ; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

/ 

полковникот Терзин Чедомир Пуниша; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковниците: Матовић Луке Радојле, Миленко-
вић Милојка Зоран, Радишић Животе Љубомир; 

мајорите: Љубичић Радојка Милун, Миланковић Ра-
де Слободан, Панић Нађана Момчило, Живановић Деспо-
та Мирослав; 

заставниците од I класа: Алексић Сретена Андрија, 
Милошевић Мане Стеван, Стефановић Стојана Зоран, 
Травица Михајла Илија; 

заставникот Јовановић Радише Милоје; 
воените службеници од IV класа: Делић Владимира 

Мате, Куљак Ибана Петар, Стојановић Мир^а Радослав; 

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

СО ОРДЕН НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

полковниците: Јакобовић Ђуре Драгутин, Смиловић 
Фраџ>е Милан, Томић Радована Добривоје, Врбица Мила 
Љубомие, Вуканић Младина Будимир; 

потполковниците: Кеча Илије Милан, Марковић Ос-
тоје Стево, Мићин Петра Илија, Раденковић Владимира 
Витомир, Ракичевић Божидара Вељко, Стојанов Веселина 
Јован; 

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на во-
оружените сили и за ософени успеси во раководењето со 
единиците на вооружените сили на Социјалистичка Феде-̂  
ративна Република Југославија, во нивното зацврснување 
и оспособување за одбрана на независноста на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
5ВЕЗДА 

полковниците: Анђелич Божидара Радивоје, Благоје-
вић Саве Радослав, Милојевић Драгише Душан, Сарић 
Стевана Костадин; 

потполковниците: Чуковић Новице Ристо, Мрђа Пет-
ра Владо, Обрадовић Јосима Вук, Радић Николе Данило, 
Раковић Милуна Јован; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

потполковникот: Прњајић Радивоја Душан; 
мајорите: Бојовић Светозара Миливоје, Стојимиро-

вић Радомир&Љубиша, Стојковић Љубомира Јован, Тодо-
ровић Светозара Љубинко, Винчић Војина Душан; 

капетаните од I класа: Милић Милана Миодраг, 
Шљиванчанин Вељка Веселин; 

потпоручникот Васиљевић Милутина Милосав; 
заставниците од I класа: Јовановић Раде Живко, Пав-

ковић Косте Србослав, Терзић Марице Антун, Вуликић 
Борише Ранко; 

заставниците: Кремић Илије Владо, Пекеч Ђуре Ми-
лан, Радосављевић Ракоја Милета, Тркуља Милоша Кос1-
та; 

постариот водник од I класа Пауновски Илије Душ-
ко; 

воените службеници од IV класа Мирковић Васе Ми-
лан, Вучетић Вељка Вукашин; 

воениот службеник од V класа: Коланда Јарослава Јо-
сип; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
полковниците: Абрамоовић Анте Марко, Грубор Ду-

шана Мирко, Јованић Василија Боривоје, Минић Векосла-
ва Драгиша; 

потполковниците: Голубовић Николе Мирослав, 
Илијевски Божина Илија, Јовичић Милојка Томислав, 
Костић Младена Михајило, Радановић Николе Чедо, Сло-
бодана Илије Александар; 

заставникот од I класа Копривица Васе Драго; 
воениот службеник од II. класа Костић Крсте Миод-

раг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
мајорите Божовић Влајка Милко, Пенић Тихомира 

Милорад; 
капетаните од I класа: Крстић Живка Михајло, Татић 

Милоша Арсеније; 
заставниците: Јакшић Милана Илија, Јовановски 

Петра Тодор, Коцић Војина Цветко, Сагановић Миле Ни-
кола, Суша Душана Милован; 

постариот водник Тодорчевић Милована Влајко; 
воениот службеник од III класа Јевтић Чеде Соња; 
воениот службеник од IV класа Јукош Ференца Ми-

хаљ; 
воениот службеник од V класа Чуруковски Вангела 

Науме; 
воениот службеник од VIII класа Брош Владимира 

Фрањо; 
граганските лица на служба во ЈНА: Чамбор Стевана 

Јосиф, Дражић Лазара Радиша, Јеринкић Средоја Никола, 
Кукољ Мире Раденко, Пајић Велисава Милорад, РеЛић 
Стеве Бранка; 

- за примерни заслуги и вештина во работата врз раз-
вивањето, на постојан полет заради остварување на поста-
вените задачи во единиците со кои раководат, како и за 
создавање услови за постигнување на исклучително добри 
успеси во своите единици и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

потполковниците: Ђорђевић Душана Ђорђе, Короли-
ја Трифуна Душан, Пушара Трифка Бошко, Радуловић Ра-
досава Бранислав, Савић Милована Славко; 

капетанот од I класа Ћорић Милоша ЈЂубомир; 
заставниците од I класа: Милановић Миладина Дра-

гољуб, Пауча Милоша Дако, Рачић Александра Радисав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

капетаните од I класа: Билинац Миле Благоје, Дико-
вић Милића Драган, Калчић Боже Милан, Вукашиновић 
РадивОја Љубиша; 

капетаните: Абазовић Абида Муло, Андријевски Тан-
че Владо, Бечировић Беге Адем, Каравелић Рамиза Вехид, 
Манасијевић Стојана Милан, Мијатовић Рајка Станко; 

заставниците: Ђурић Бранка Слободан, Јефтић Јова-
на Илија; 

постарите водници од I класа: Бабовић Слободана 
Вукман, Ковачевић Стеве Милан, Ољача Драгана Мило-
рад, Раичковић Васе Митар; 

постарите водници: Бабић Душана Брацо, Димић 
Милана Зоран, Јурковић Марка Предраг, Марковић Нико-
ле Радомир, Влаховић Милоша Вуле, Вукићевић Милојка 
Перица, Зајо Мехмеда Мурис; 

граганските лица на служба во ЈНА Громовић Средо-
ја Боривоје, Панић Пауна Живко, Павковић Паје Миливо-
је; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
граганските лица на служба во ЈНА: Ћетковић Мило-

рада Ратко, Фрањић Боже Мато, Газибара Милутина Јо-
ванка, Голубовић Стање Милисав, Јелић Николе Слобо-

данка; Јовановић Петра Стојанка, Кончар Илије Љубица, 
Месарек Антона Антон, Милинковић Бошка Бранка, Не-
дељковић Јована Анђелко, Радојевић Ђорђа Анка, Сан-
трач Стевана Ковиљка, Стојковић Миливоја Благоје, Та-
насијевић Милана Мирослава, Трајковски Живка Станко, 
Варцински Тоде Мирослав, Вишњић Николе Мирослава, 
Вучковић Димитрија Љубица, Вујић Милана Стојан, Зла-
тић Тихомира Милијана; 

- за примерна работа во развивање на полет врз ос-
тварувањето на поставените задачи како и за покажување 
старешински и војнички особини што им служат за при-
мер на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
. бодникот I класа Дебак Јосипа Драго; 

Бр. 140 
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О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СИ СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Тадић Мијо Иво; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Мујановић Авде Бајро, Палалић Јована Вид; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Араповић Петра Здравко, Делић Станка Саво, 

Дружијани Цезара Клето; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Филиповић Сретка Васо, Голетић Џафера Џафер, Го-

летић Раме Рахман, Хајдаревић Алије Хивзија, Халиловић 
Ибришима Џемал, Хоџић Османа Мухарем, Југовић 
Божидара Златко, Куљановић Алије Бећир, Лишић Јосипа 
Перо, Мешковић Ахмета Вехид, Мишић Петра Марко, 
Муминовић Смаје Омер, Никић Марка Марко, Вујновић 
Илије Никола; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Реџепагић Ахмета Шућрија; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НАТРУДОТ 
Белкић Ахмета Јакуб, Лазић Богољуба Лука; 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Деклева Алојза Алојз, Флајс Ивана Иван, Петек Ан-

гела Виљем, Богриниц Антона Франц; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бутолен Јакоб Станислав, Кравања Алојза Алојз; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Ачкун Миха Миха, Гребен-Сеничар Јоже Ивона, Хе-
риц Франц Миран, Холц Матевж Август, Јанежић Лео-
полд Ервин, Кирн Едвард Стане, Колар-Дебелак Бојан 
Мартина, Компарић-Лопоник Феликс Кристина, Мачек 
Ивана Јадран, матек Јоже Јоже, Мољк-Бантан Рудолф 
Франчишка, Новак Карел Франц, Старчевић-Ловшин 
Алојз Ана, Штепец Славко Јоже Богомил, Венко Јакоб Ја-
нез, Жохар Антон Антон; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дебењак Рихард Божидар, Дебершек Јоже Јожеф, 

Годлер-Голич Албина Зорка, Хајдињак Антон Мирко, Ка-
тун Ивана Нада, Кошак Милан Миха, Реднак Јакоб Ста-
не; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аданић Ивана Јоже, Анжур-Загорац Алојза Хилда, 

Бизјак Карло Макс, Долар Лудвика Миливој, Долинар-Ве-
деник Феранца Марта, Годнич Франц Карло, Горшек Ива-
на Максимиљан, Ходер Ивана Иван, Јакопич Габријела 
Габријел, Керепчич Павел Михаел, Комар Соња Силво, 
Крчамр-Подвршник Јоже Анка, Крижај Венцеслава Дани-
ло, Лацко Јоже Бранко, Лесјак Антон Алојз, Мариншек 
Карел Петер, Мурко Франц Франц, Пирнат-Кроновшек 
Јакоб Јожица, Повше Алојза Франц, Ричник Јожеф Алојз, 
Синич-Перпар Грегор Јожица, Српчич-Коси Игнац Рози-
на, Шавц-Напотник Јоже Јожица, Ваупот Ловро Зденко, 
Вречар Кајетан Иван, Зајц Јожефа Јоже, Замуда Јожета 
Антон, Жерак Јожефа Виктор, Жохар Иван Марјан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Белшак Јакоба Вили, Глазер Франца Франц, Меглич-

-Шпаровец Франца Зофија, Мохорко-Прах Франц Мари-
ца, Дрственшек Алојз Алојз, Медвешек Ивана Јоже, Ро-
мих Франц Златко, Пучник Јанко Јанко, Шепец Антон Ан-
дреј; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Буђа-Ловрич Марко Марјетка, Ћопар-Пикл Антон 

Леополдина, Маринич Алојз Станко, Миклавжин Јоже 
Миран, Паховник-Матјаж Франц Штефка, Планинц Слав-
ко Марко, Порента Франц Јанко, Верболе Игнац Мирос-
лава, Вердев Антона Станко, Водишек-Земљак Иван Ма-
рија; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПБУЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ба^мел Отокара Антон, Малевић Тодора Данило, 

Пејчић Станка Милисав, Петрофић Светозара Десимир, 
Симић Михајла Љубиша, Степанрв Лазе Влада; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Тимотијевић Ђурђа Сретен; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 5ВЕЗ-
ДА 

Црнобрња-Грабрић Матије Анђелина, Ђорђевић Ста-
нислава Ратко, Петковић Дамњана Стојан, Пилчевић Че-
домира Милијанко, Радојевић Петронија Тодор; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богосављевић Обрена Гвозден, Бореош Иштван Ан-

тал, Декић Богољуба Велимир, Павловић Луке Леонтије, 
Петковић Саве Радомир, Васић Светолика Аранђел, Зла-
тановић Милана Видосав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бак Лајоша Лајош, Бан Радмила Петар, Берић Вла-

димира Драгољуб, Биговић Душана Миливоје, Бојовић 
Радојице Драгиша, Цмрекар Макса Максимилијан, Цој-
кић Марина Левча, Цуровић-Игњатовић Витомира Весел-
ка, Чезикић Косте Војислав, Даниловић Радосава Вука-
шин, Давидовић Милоша Милан, Домазет Милоша Бран-
ко, Ђурђевић Ранђела Александар, Ердељан Петра Сре-
тен, Гичуловић Станка Драгутин, Исаиловић Јордана Ми-
лан, Језершак-Лукић Панте Аница, Јовановић Љубомира 
Боривоје, Јовановић Ђорђа Лазар, Јовановић Живка Сло-
бодан, Јовић Стојадина Живојин, Калинуцић Николе То-
мислав, Кнежевић-Мирић Стојана Слободанка, Крстић-
-Аранђеловић Веселина Даница, Кукић Милића Недељко, 
Лазић Бранислава Живојин, Лекић Леке Божидар, Лопа-
тић Васе Срето, Луковић Војислава Душан, Манчев Нико-
ле Милко, Меџиновић Уроша Светислав, Миличевић Ми-
хајла Бранислав, Милешсовић Проке Гојко, Милић Драго-
љуба Константин, Милосављевић-Тубић Букадина Стојка, 
Мишић Радомира Драгомир, Николић Владимира Дра-
гослав, Николић Добривоја Светислав, Никшић Петра Зо-
ран, Орњатовић Александра Томислав, Петровић Божида-
ра Ђорђе, Петровић Драгутина Сава, Пишпецки Мише 
Павел, Поповић Јована Цветко, Радекковић Јеленка Мом-
чило, Радивојевић Богосава Мирослав, Радојевић Душана 
Миодраг, Радосављевић Бранислава Иван, Радовановић 
Милутина Драгомир, Ратковић Милана Влајко, СимонР-
вић Драгутина Десимир, Сладојевић Саве Радомир, Соле-
ша Лазара Сретен, Станчуловић Ристе Живојин, Станко-
вић-Воргић Вујице Смиља, Штрбац-Цокић Душана Зори-
ца, Тешић-Маријанац Илије Јованка, Томић Мирослава 
Миливоје, Топаловић Мијаила Милан, Транпа Луке Сло* 
бодан, Трујић Михаила Божидар, Видић Бошка Милош, 
Зиндовић Милана Драгиша, Здравковић Љубише Вито-
мир, Живадиновић Добривоја Иван, Живковић-Бојић Ра-
дослава Дивна; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Белчић Јулија Завиша, Јевтић Живојина Борисав, 

Кнежевић Анте Звонко, Пандиловић Радослава Мирослав, 
Петрашиновић Радосава Милијан, Радовић Станимира 
Драгоје, Станојевић Божидара Слободан, Зећировић Сале-
ма Нафиљ, Зуковић Адема Шефћет; ' 
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- за залагање и постигнати успеси во работата . | 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Барбуловић Драгутина Драгу^ин, Брзуловић Влади-

мира Велимир, Дејановић Владимира Радисав, Драговић 
Вукмана Драгић, Ћерковић Милана Милена, Илић Стоја-
на Добривоје, Лалић Стевана Маринко, Лаудановић Ђо-
рђа Синиша, Манић Бранка Веско, Марковић Милана 
Драгомир, Марковић Жарка Мирослав, Мијаиловић Сто-
јадина Видан, Мирковић Милана Бранко, Момчилов Го-
ше Божидар, Паклар Стевана Слободан, Радовановић До-
бросава Видоје, Ракић-Младеновић Радомира Бранка, 
Станојчић Маринка Милан, Тица Петра Мирко, Тодоро-
вић Драгољуба Ратомир, Томашевић Јакова Василије, 
Урошевић Божидара Радован, Вучић Аврама Александар; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Свиленгаћин Николе Јован; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Блескањ Имрета Имре, Богданов-Гацин Саве Јулка, 

Давидовић-Петровић Бранка Смиљана, Ердман Михаља 
Јожеф, Гомба Јаноша Ференц, Коледин Благоја Катица, 
Мојић Лазе Милорад, Роцков-Рошташ Јосипа Етелка, Та-
шин Славка Бошко, Влашкалин Добривоја Геогрије; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ботка Иштвана Јожеф, Милошев Ђуре Бранислав, 

Петровић Стевана Мирјана, Попов Стевана Иван, Рајић 
Жарка Милорад, Вијатов Жарка Жарко; 

Бр. 146 
16 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
» на Претседателството, на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

50. Одлука за начинот на пресметување на општес-
твено признаните репродукциони потреби и на-
чинот на усогласување на правото на увоз и 
плакање со остварениот извоз и девизниот при-
лив 193 

52. Одлука за височината на каматата што банките 
и ја плакаат на Народната банка на Југославија 
на кредитите примени по основа на депонира-
ното девизно штедење на граганите кај Народ-

1 ната банка на Југославија во 1988 година 200 

51. Одлука за височината на каматата што Народ-
ната банка на Југославија им ја плака на банки-
те по основа на депонираното девизно штедење 
на граганите кај Народната банка на Југослави-
ја во 1988 година 200 

Одликувања 200 
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