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311. 
Врз основа на член 21 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за правата и должностите на сојузните 
органи во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
64/86), Законодавно-правната комисија на Сојузниот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на седницата од 28 јануари 1987 го-
дина, го утврди пречистениот текст на Законот за правата 
и должностите на сојузните органи во поглед на средства-
та во општествена сопственост што тие ги користат. 

Пречистениот текст на Законот за правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена споственост што тие ги користат ги опфа-
ќа: Законот за правата и должностите на сојузните органи 
во поглед на средствата во општествена Сопственост што 
тие ги користат (,,Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80) и За-
конот за измени и дополненија на Законот за правата и 
должностите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост што тие ги користат 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/86), во кои е означен де-
нот на влегувањето во сила на тие закони. 

АС Бр. 431 
28 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија на Сојузниот 
собор на Собранието на 

Социјалистичка 
Федеративна Република 

Југославија, 
Петар Старчевиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОР-
ГАНИ ВО ПОГЛЕД НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТЕС-

ТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ШТО ТИЕ ГИ КОРИСТАТ 

(Пречистен текст) 

Г л а в а п р в а 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата, должностите и 

одговорностите на сојузните органи и на работниците во 
работните заедници на сојузните органи во поглед на 
средствата во општествена сопственост што ги користат 
сојузните органи. 

7 Член 2 
Средства во општествена сопственост што се корис-

тат за извршување на задачите и работите на сојузните ор-
гани (во натамошниот текст: средства во општествена 
сопственост), во смисла на овој закон, според видот во кој 
се јавуваат, се: предмети, парични средства и материјални 
права. 

Средства во општествена сопственост, според својата-
намена се: средствата од кои работниците во работната 
заедница го стекнуваат доходот на работната заедница, 
средствата за материјални трошоци, средствата за опрема 
и средствата за посебни намени. 

Член 3 
Како средства во општествена сопственост, во смис-

ла на овој закон, се сметаат и средствата за заедничка по-
трошувачка во работните заедници на сојузните органи. 

Член 4 
Во поглед на користењето, управувањето и распола-

гањето со средствата во општествена сопственост се при-
менуваат одредбите на овој закон, ако за одделни средства 
односно за одделни сојузни органи со сојузен закон не е 
определено поинаку. 

Член 5 
Сојузните органи имаат права, должности и одговор-

ности во поглед на користењето, управувањето и распола-
гањето со средствата во општествена сопственост, врз кои 
право на располагање има Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ), ут-
врдени со овој закон и со други сојузни закони и прописи. 

Член 6 
Сојузните организации и стручните служби на сојуз-

ните органи, што имаат својство на општествено правно 
лице, ги преземаат правните работи и другите дејствија во 
правниот промет на определени средства во општествена 
сопственост од свое име и за тие обврски одговараат со 
тие средства. 

Со сојузниот закон за основање на сојузни организа-
ции или со актот за основање на стручни служби на сојуз-
ните органи со својство на општествено правно лице се 
определуваат средствата во општествена споственост што 
тие ги користат за вршење на работите и другите дејствија 
од став 1 на овој член. 

Член 7 
Под сојузни органи, во смисла на овој закон, се под-

разбираат: Собранието j ia Социјалистичка Федеративна 
Репубилка "" 
тичка ^ 
вршен совет, сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации, Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, 
Сојузното јавно правобранителство и Сојузниот совет за 
прекршоци. 

Одредбите на овој закон се применуваат и врз Сове-
тот на Федерацијата, Уставниот суд на Југославија, Сојуз-
ниот општествен правобранител на самоуправувањето, 
сојузните општествени совети и врз стручните служби на-
органите од став 1 на овој член. 

Член 8 
Сојузните органи ги користат средствата во општес-

твена сопственост во согласност со нивната намена и со 
задачите и работите за чие извршување се обезбедени тие 
средства. 

Сојузните органи се должни своите потреби за сред-
ства во општествена сопственост да ги програмираат и 
планираат во согласност со повеќегодишните програми за 
модернизација и техничка опременост на сојузните орга-
ни. 

Програмите на сојузните органи се утврдуваат во 
согласност со повеќегодишните програми за развој на тех-
ничката база на сојузните органи, со тоа што да се овоз-
можи особено типизација, стандардизација, унификација, 
рационално користење и одржување. 

Сојузните органи се должни да обезбедат внимателно 
и совесно ракување, чување и заштита на средствата во 

река 1 . vuupanr iv 1 и па х^ицпЈалп^ш^ла ^vrtvpa 1 попа 
илка Југославија, Претседателството на Социјалис-
Федеративна Република Југославија, Сојузниот из-
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општествена сопственост, нивно општествено и економ-
ски целесообразно користење, како и уредно и навремено 
извршување на обврските што произлегуваат од правата и 
должностите во врска со користењето, управувањето и 
располагањето со тие средства. 

Член 9 
Сојузните органи меѓусобно соработуваат врз про-

грамирањето и планирањето, чувањето,-заштитата и ко-
ристењето на средствата во општествена сопственост. Таа 
соработка сојузните органи ја остваруваат и со соодветни-
те органи во републиките и автномните покраини, како и 
со соодветните самоуправни организации и заедници, со 
други организации и здруженија. 

Член 10 
Функционерот што раководи со сојузен орган на уп-

равата или со сојузна организација (во натамошниот тек-
ст: функционерот), односно овластеното лице во друг со-
јузен орган кое има право и должност на функционер што 
раководи со сојузен орган на управата или со сојузна орга-
низација (во натамошниот текст: овластениот функцио-
нер) се грижи за програмирањето, планирањето и приба-
вувањето на средства во општествена сопственост, по-
тре,бни за работа на органот со чија работа раководи. 

За законитоста на работата во врска со прибавување-
то на средствата во општествена сопственост и за нивното 
општествено и економски целесообразно користење, како 
и за управувањето и располгањето со нив е одговорен 
функционерот односно овластениот функционер. 

За законито користење на средствата за заедничка по-
трошувачка во рамките на финансискиот план е одгово-
рен функционерот односно овластениот функционер. 

Член 11 
Во остварувањето на правото на работа, работници-

те во работните заедници на сојузните органи имаат пра-
ва, обврски и одговорности внимателно да ракуваат, да ги 
чуваат и штитат средствата во општествена сопственост. 

Во остварувањето на самоуправните права и 
должности, работниците во работните заедници на сојуз-
ните органи поведуваат иницијатива и даваат мислења и 
предлози до функционерот односно до овластениот фун-
кционер за ефикасно и општествено и економски целосо-
образно користење, чување, ракување и заштита на сред-
ствата во општествена сопственост. 

Член 12 
Работниците во работните заедници на сојузните ор-

гани одговараат за законитоста на работата во врска со 
користењето, управувањето и растегањето со средствата 
за заедничка потрошувачка и за ефикасното и општестве-
но и економски целесообразното користење, чување, раку-
вање и заштита на тие средства. 

Член 13 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

организацијата на сојузната управа ги врши задачите и 
работите што се однесуваат на правата и должностите на 
сојузните органи во поглед на средствата во општествена 
сопственост што тие ги користат, ако со овој или со друг 
сојузен закон не е поинаку уредено. 

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
организацијата на сојузната управа во вршењето на рабо-
тите и задачите од став 1 на овој член је следи и анализира 
состјбата и движењето на средствата во општествена соп-
ственост' и начинот, формите и методите за современо, 
ефикасно и општествено и економски целесообразно ко-
ристење на тие средства; на Сојузниот извршен совет му 
дава мислење за предлозите на програмите за прибавува-
ње на определена опрема и на програмите за модерниза-
ција на определени служби што до Сојузниот извршен со-
вет ги поднесуваат други сојузни органи; врши надзор над 
применувањето на одредбите на овој закон и на други 
прописи за користењето, управувањето и располагањето 
со средствата во општествена сопственост. 

По исклучок, задачите и работите од ст. 1 и 2 на овој 
член ги вршат: 

1) сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
финансиите - во поглед на паричните средства обезбедени 
јзп ѓпт^-г^Т ^^тоу^^ ' 

2) сојузниот орган на управата надлежен за надво-
решни работи - во поглед на средствата што ги користат 
дипломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ 
во странство и странските дипломатски и конзуларни пре-
тставништва во СФРЈ; 

3) Сојузниот секретаријат за народна одбрана - во 
поглед на средствата во општествена сопственост што ги 
користат: тој орган, сојузните организации во неговиот 
состав и Југословенската народна армија. 

Член 14 
Потребите на Собранието на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија и на Претседателството на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија за 
средства во општествена сопственост и мерките во врска 
со прибавувањето, користењето, управувањето и распола-
гањето со тие средства ги утврдува Собранието на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, односно 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Потребите на другите сојузни органи од член 7 на 
овој закон за средства во општествена сопственост и мер-
ките во врска со прибавувањето, користењето, управува-
њето и располагањето со тие средства ги утврдува Собра-
нието на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на предлог од Сојузниот извршен совет, ако со 
сојузен закон не е определено поинаку. 

Сојузниот извршен совет презема мерки и врши дру-
ги права и должности во врсрка со спроведувањето на ут-
врдената политика за прибавување, користење, управува-
ње и располагање со средствата во општествена сопстве-
ност што ги користат сојузните органи на управата и со-
јузните организации и стручните и други служби на Сојуз-
ниот извршен совет, се грижи за обезбедувањето на сред-
ства за работа на тие органи, организации и служби и ја 
насочува нивната работа, заради усогласено, ефикасно и 
општествено и економски целесообразно корстење на 
средствата во општествена сопственост. 

Сојузниот извршен совет ја утврдува методологијата 
за изработка на програмите за прибавување на определе-
ни средства, за изработка на програмите за модернизација 
на определени служби, за изработка на извештаи за из-
вршувањето на тие програми и за содржината на тие из-
вештаи. 

Паричните средства за потребите на сојузните органи 
од член 8 на овој закон се утврдуваат во буџетот на феде-
рацијата. / 

Член 15 
Сојузното јавно правобранителство презема мерки и 

правни средства заради заштита на правата и интересите 
на СФРЈ во врска со прибавувањето, користењето и распо-
лагањето со средствата во општествена сопственост, спо-
ред одредбите на Законот за Сојузното јавно правобрани-
телство, на овој закон и на други сојузни прописи. 

Сојузните органи се должни претходно да прибават 
мислење од Сојузното јавно правобранителство за прав-
ните работи за кои е тоа определено со сојузен закон или 
со други сојузни прописи. 

Член 16 
Сојузниот општествен правобранител на самоурпа-

вувањето презма мерки и правни средства во согласност 
со одредбите на Законот за Сојузниот општествен правоб-
ранител на самоуправувањето и врши други со закон ут-
врдени права и должности заради остварување на општес-
твена заштита на самоуправните права на работните луѓе 
и на средствата во општествена сопственост. 

Член 17 
Контрола над прибавувањето, користењето, управу-

вањето и - располагањето со средствата во општествена 
сопственост вршат надлежните органи и организации во 
Федерацијата, овластени со сојузен закон. 

Член 18 
Службата на општественото книговодство на Југо-

славија врши контрола над правилноста на извршувањето 
на буџетот на федерацијата, контрола над периодичните 
пресметки и завршните сметки нз корисниците на букетот 
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на федерацијата и контрола над завршната сметка на бу-
џетот на федерацијата. 

Службата на општественото книговодство врши кон-
трола над законитоста во користењето и располагањето 
со средствата во општествена сопственост, како и контро-
ла над извршувањето на обврските на корсниците на сред-
ствата во општествена сопственост спрема буџетот на фе-
дерацијата. 

Контролата од ст. 1 и 2 на овој член Службата на оп-
штественото книговодство ја врши врз основа на Законот 
за Службата на општественото книговодство и во соглас-
ност со тој закон. 

Член 19 
Средствата во општествена сопственост се осигуру-

ваат во согласност со прописите за осигурување на сред-
ствата во општествена сопственост. 

Член 20 
Кога федерацијата основа школи, научни и други ус-

танови (во натомошниот текст; установи) за вршење на 
работи од интерес за остварувањето на своите функции, 
должна е за извршувањето на тие работи да им ги обезбе-
ди потребните средства. 

Со сојузниот закон со кој се основа установата од 
став 1 на овој член може да се пропише одделни средства 
во општествена сопственост да можат да и се додат на таа 
устнова на привремено користење, како и условите под 
кои тие средства можат да и се дадат на таа установа на 
привремено користење. 

Со актот за престанок на вршењето на правата и 
должностите на федерацијата како основач спрема устано-
вата од став 1 на овој член, ако на таа установа и се даде-
ни средства во општествена сопствненост на привремено 
користење, се утврдуваат сојузните органи врз кои се пре-
несуваат тие средства, како и правата и должностите на 
тие сојузни органи во поглед на средствата во општестве-
на сопственост што се пренесуваат врз нив. 

Член 21 
Во случај на престанок на установата основана со со-

јузен закон за вршење на работите од интерес-за оствару-
вањето на функциите на федерацијата, по намирувањето 
на обврските во постапката за редовна ликвидација однос-
но за стечај, средствата во општествена сопственост што 
на установата и се дадени од буџетот на федерацијата и се 
Бркаат на федерацијата. 

Федерацијата може средствата од став 1 на овој член 
да му ги даде на трајно или привремено користење на 
друг сојузен орган, организација односно установа осно-
вана за вршење на работи од интерес за остварувањето на 
функциите на федерацијата. 

Одредбите на ст. 1 и 2 од овој член согласно се при-
менуваат и врз интересните заедници што ги основале со-
јузни органи. 

Член 22 
Награди и подароци од средствата во општествена 

сопственост можат да се даваат само по исклучок и во сог-
ласност со сојузен закон. 

Награди и подароци од средствата за заедничка по-
трошувачка на работните заедници на сојузните органи 
можат да се даваат во согласност со закон, а според осно-
вите и мерилата што се утврдени во самоуправниот општ 
акт. 

Г л а в а в т о р а 

СРЕДСТВА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Предмети 
1. Заеднички одредби за користењето 

Член 23 
Предметите потребни за работа на сојузните органи 

ги прибавуваат тие органи, со надомест или без надомест, 
врз основа на договор или по друг основ. 

За прибавувањето на предметите одлучува функцио-
нерот односно овластениот функционер, во согласност со 
програмата за прибавување на предмети. 

Предметите што се прибавуваат со надомест можа1 
да се прибавуваат само во рамките на средствата обезбе-
дени за таа намена. 

^ Член 24 
Паричните средства обезбедени за прибавување на 

предмети сојузните органи можат да ги здружуваат зара-
ди заедничка набавка и користење на предметите, со тоа 
што односите помеѓу тие органи се уредуваат со договор. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува функци-
онерот односно овластениот функционер. 

' Член 25 
Предметите се прибавуваат со јавно наддавање или 

врз основа на присобрани понуди, а по исклучок со непос-
редна погодба. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува видовите на 
предметите што можат да се прибавуваат со непосредна 
погодба. 

Член 26 
Договорот за прибавување на неподвижни предмети 

и опрема се склучува во писмена форма. 
Договорот од став 1 на овој член што не е склучен во 

писмена форма не произведува правно дејство. 

Член 27 
Потписот на функционерот односно на овластениот 

функционер на актот за стекнување шзаво на располагање 
на СФРЈ врз недвижност не мора да онде заверен од судот 
или од друг орган ако тој акт служи како основа за запи-
шување на правото на располагање и другите промени во 
земјишните и другите јавни книги и ако потписот е заве-
рен со печат на сојузниот орган. 

Член 28 
Ако сојузниот орган поради промена на делокругот, 

намалување на задачите и работите или други околности 
престане да го користи предметот, може тој предмет да го 
пренесе, да го замени или да му го даде на привремено ко-
ристење на друг сојузен орган. 

Ако ниеден сојузен орган нема потреба да го користи 
предметот, сојузниот орган од став 1 на овој член може да 
одлучи, со согласност од сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на организацијата на сојузната управа, 
тој предмет, со надомест или без надомест, да се пренесе 
или да му се даде на привремено користење на општестве-
но правно лице, да се замени или со надомест да се отуѓи 
од општествена сопственост, ако тој предмет не можел да 
се пренесе, да се замени или да му се даде на привремено 
користење на друго општествено правно лице. 

Сојузниот извршен совет одлучува за преносот на не-
движности и средства за репрезентација, со надомест или 
без надомест, врз општествено-политичка заедница однос-
но врз друго општествено правно лице, за замената или за 
отуѓувањето на тие средства, со надомест, од општествена 
сопственост. 

Сојузниот орган што го користи предметот'може, по 
претходно прибавена согласност од сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на организацијата на сојузната 
управа да одлучи заради порационално користење тој 
предмет заеднички да го користи со друго општествено 
правно лцие, ако нема потреба тој предмет заеднички да 
се користи со друг сојузен орган. 

Член 29 
Износот на паричните средства добиени со давање на 

привремено Користење, пренос или продажба на предмети 
е приход на буџетот на федерацијата. 

Член 30 
( 

Договорот за давање на предмети на привремено ко-
ристење, за/пренос на предмети, за замена на предмети и 
за отуѓување на предмети од општествена сопственост се 
склучува в“о писмена форма. 

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен во 
писмена форма не произведува правно дејство. ^ ^ 



Страна 544 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 20 март 1987 

Член 31 
Одредбите на чл. 23, 25, 26 и на чл. 28 до 30 од овој за-

кон согласно се применуваат и врз материјалните права 
на сојузните органи. 

2. Земјиште 

Член 32 
Како земјиште, во смисла на овој закон, се подразби-

ра градежно или друго земјиште што служи за потребите 
на сојузните органи. 

Член 33 
Земјиште се прибавува под условите и на начинот ут-

врден со закон. 
За прибавување на земјиште одлучува Сојузниот из-

вршен совет. 
Член 34 

Ако земјиште се прибавува со експропријација, Сојуз- -
ното јавно правобранителство, на барање од сојузниот ор-
ган за чии потреби земјиштето се експроприра, поднесува 
предлог за експропријација до надлежниот орган во ре-
публиката односното автономната покраина. 

Член 35 
Земјиште што не му е потребно ни на еден сојузен ор-

ган се пренесува врз општината на чија територија се нао-
ѓа тоа земјиште. 

Ако земјиште е прибавено со надомест или во врска 
со земјиштето се направени вложувања, пренесувањето на 
земјиштето врз општината се врши со надомест што му 
одговара на дадениот надомест и на сторените вложува-
ња. 

Ако општината на чија територија се наоѓа земјиште-
то не-го преземе земјиштето со надомест, таквото земјиш-
те може, со соодветен надомест, да се пренесе врз друго 
општествено правно лице. 

3. Службени згради и простории 

Член 36 
Службени згради и простории, во смислава овој за-

кон, се згради, делови од згради и простории 'изградени, 
купени или на друг начин прибавени за потребите на сојуз-
ните органи (во натамошниот текст: службени просто-
рии). 

Член 37 
Потребите на сојузните органи за службени просто-

рии се утврдуваат со програма. 
Програмата од став 1 на овој член ја утврдува Собра-

нието на Социјалистичка Федеративна Република Југосла- . 
вија, на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Договор врз основа на кој се врши прибавување на 
службени простории склучува функционерот односно ов-
ластениот функционер што за тоа ќе го овласти Сојузниот 
извршен совет, ако со сојузен закон не е определено пои-
наку. 

Член 38 
Службените простории прибавени за сојузните орга-

ни од член 14 на овој закон ги распоредуваат тие органи 
според критериумите што тие ќе ги утврдат. 

Службените простории дадени на користење на соју-
зен орган на управата односно на сојузна организација ги 
распоредува функционерот односно овластениот функци-
онер. 

Член 39 
Условите и начинот на чувањето, заштитата и 

одржувањето на службените простории ги пропишува Со-
јузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет може да одлучи да се даде 
отказ на договор за закуп на службени простории од член 
36 на овој закон без претходна согласност од собранието 
на општината на чија територија се наоѓаат службените 
простории, ако тие службени простории се ћотребни за 
сместување на сојузните органи. 

Член 40 
На службената просторија не можат да се вршат пре-

правки, адаптации или други градежни работи што не се 
во согласност со проектот според кој е изградена службе-
ната просторија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако 
со градежните работи од став 1 на овој член се придонесу-
ва за ^функционално и порационално користење на 
службената просторија, овластениот орган може да дозво-
ли изведување на тие работи, под услов и на начин што ќе 
ги пропише Сојузниот Извршен совет. 

4. Станбени згради, станови и гаражи 
Поим 

Член 41 
Под станбени згради, станови и гаражи, во смисла на 

овој закон, се подразбираат: станбени згради, станови и 
гаражи што со изградба, купување, пренос или по друга 
основа се прибавени за потребите на функционерите, ов-
ластените функционери, раководните работници и работ-
ниците во сојузните органи. 

Прибавување 
Член 42 

За прибавување на станбени згради, станови и гаражи 
се користат средства на буџетот на федерацијата, опреде-
лен дел парични средства од станарината и надоместот за 
користење на гаражите, лични средства на функционерите, 
овластените функционери, раководните работници и на 
работниците во сојузните органи и други средства опреде-
лени со сојузен закон. 

Член 43 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот из-

вршен совет, донесува програма за прибавување станбени 
згради, станови и гаражи за потребите на сојузните органи 
со средства на буџетот на федерацијата. 

Програмата од став 1 на овој член се заснова врз по-
требите на.органите од член 14 на овој закон, што ги ут-
врдуваат: ' 

1) за функционерите, овластените функционери, рако-
водните работници и работниците што ги избира, именува 
односно назначува или дава согласност за назначување 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, освен за функционерите од точка 3 на овој 
член и за работниците во стручните служби на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
- Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

2) за функционерите, овластените функционери и ра-
ководните работници што ги именува односно назначува 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и за работниците во стручните 
служби на Претседателството на социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија - Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

3) за членовите на Сојузниот извршен совет замени-
ците на сојузните секретари, замениците на претседатели-
те на сојузните комитети, овластените фнкционери и рако-
водните работници што ги назначува Сојузниот извршен 
совет и за работниците во сојузните органи, освен за ра-
ботниците ,на органите од точ. 1 и 2 на овој став - Сојузни-
от извршен совет. 

Со програмите од став 1 на овој член се создаваат ус-
лови за остварување на кадровската политика на федера-
цијата за рамноправна застапеност на републиките и со-
одветна застапеност на автономните покраини, подобру-
вање на квалификационата структура на работниците и 
подобрување на условите за живеење. 

Со програмите од став 1 на овој член може да се 
предвиди и прибавување станови за потребите на општес-
твено-политичките организации во федерацијата. 

Член 44 
Договор за прибавување станбени згради, станови и 

гаражи склучува соодветната интересна заедница врз ос-
нова на одлуката на органите од член 14 на овој закон од-
носно одлуката на работната заедница на сојузниот орган 
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за чии потреби се прибавуваат, ако со сојузен закон не е 
определено поинаку. 

Сосопсгвеност 

Член 45 
На стан прибавен за потребите на функционер, рако-

воден работник или работник во сојузен opian, на кој пра-
во на располагање има СФРЈ, а право на давање на корис-
тење и.ма сојузниот орган или работната заедница на со-
јузниот орган, може да се стекне право на сопственост на 
идеален дел од станот (сосопственост на стан). 

Правото на сопственост на идеален дел на станот од 
став 1 на овој член може да се стекне: 

1) со здружување на лични средства на функционер, 
раководен работник и работник со средствата на сојузни-
от орган односно со средствата на работната заедница на 
сојузниот орган наменети за прибавување на станови; 

2) со купување на идеален дел од станот од страна на' 
носителот на станарско право; 

3) со пренос на правото на сопственост над стан од-
носно семејна станбена зграда на функционер, раководен 
работник или работник во сојузниот орган и со отстапува-
ње во замена за идеален дел од стан на сојузниот орган од-
носно на работната заедница на сојузниот орган што се 
доделува на користење; 

4) со вложување лични средства на носителот на ста-
нарско право во финансирањето на работите за подобру-
вање на условите за домување. 

Член 46 
Право на сопственост над идеален дел од стан може 

да се стекне ако вредноста на идеалниот дел од станот над 
кој се заснова правото на сопственост изнесува најмалку 
20% од вкупната вредност на станот, со тоа што вредноста 
на идеалниот дел од'станот при секој натамошен откуп не 
може да биде помала од 5% од вредноста на станот. 

Сопственикот на идеален дел од стан може да го от-
купува тој стан во идеални делови додека во целост не 
стекне право на сопственост'над тој стан. 

Под вредност на станот, на дел од стано/т односно 
станбената зграда, во смисла на овој закон, се подразбира 
прометната вредност што се утврдува според прописите 
за утврдување на основицата за разрез на данокот на про-
мет на недвижности, со тоа што таквиот стан се смета ка-
ко вселив. 

Член 47 
Средствата што по основ на стекнување право на 

сопственост над идеален дел од стан ќе ги оствари сојуз-
ниот орган односно работната заедница на сојузниот ор-
ган се користат за задоволување на станбените потреби на 
функционерите, раководните работници' и работниците во 
сојузниот орган односно во работната заедница на сојуз-
ниот орган. 

Член 48 
За стекнувањето право на сопственост над идеален 

дел од стан на сојузниот орган односно на работната заед-
ница на сојузниот орган одлучуваат: 

1) за становите што се прибавуваат од средствата на 
буџетот на федерацијата - органите од член 14 на овој за-
кон односно работните тела што тие ќе ги овластат; 

2) за становите што се прибавуваат од средствата на 
работната заедница - органот определен со самоуправни-
от општ акт, по претходно прибавена согласност од сојуз-
ниот орган на управата надлежен за работи на организа-
цијата на сојузната управа. 

Член 49 
На станот над кој постои право на сопственост на 

идеален дел од станот сојузниот орган односно работната 
заедница на сојузниот орган има право на давател на стан 
на користење, кое произлегува од прописите за станбените 
односи, додека станот во целост не се откупи, во поглед на 
управувањето, правото на давање на користење, отказот 
на договорот за користење на станот и давањето соглас-
ност за замена на станот. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, над 
испразнет стан на сојузниот орган односно на работната 

заедница на сојузниот орган над кој, во согласност со овој 
закон, е заснован сосопственосен однос така што во соп-
ственост се наоѓаат најмалку 50% од неговата вредност, 
право на првенствено добивање на станот на користење 
има брачниот другар, потомокот, посвоеникот, родителот 
или посвоителот кој правото на сопственост над идеален 
дел од станот го стекнал со правна работа или со наслед-
ство. 

Во случајот од став 2 на овој член кога како носители 
на правото на првенствено добивање на станот на корис-
тење се јавуваат повеќе лица, првенство има она лице чиј 
сосопственосен дел е најголем, а кога сосопственосните 
делови се еднакви - право на првенствено добивање на 
станот на користење има лицето чии станбени потреби се 
поголеми. 

Сопственикот на идеален дел од стан, како корисник 
на тој стан има положба, права и обврски на носител на 
станарско право што произлегуваат од прописите за стан-
бените односи и учествува сразмерно со својот сосопстве-
носен дел во трошоците за инвестиционо и тековно 
одржување на заедничките делови на зградата, а за делот 
од станот во општествена сопственост плаќа станарина. 

Член 50 
Меѓусебните права и обврски на сопственикот на иде-

ален дел од стан и на сојузниот орган односно работната 
заедница на сојузниот орган се уредуваат со договор во 
согласност со законот. 

Договорот од став 1 на овој член што не е склучен 
врз основа на претходна одлука на органите од член 48 
став 1 на овој закон и не е во согласност со одредбите на 
овој закон не произведува правно дејство. 

Член 51 
Договорот врз основа на кој се стекнува ^сопстве-

ност на стан со здружување на средства задолжително 
содржи: 

1) износи, рокови и начин на здружување на средства-
та; 

2) големина, категорија и положба на станот за чија 
изградба или купување се вложуваат средства; 

3) вредност на станот и на уделот на личните сред-
ства, како и износ на тие вредности изразен во процент; 

4) услови, начин и рокови за извршување на догово-
рот. 

Член 52 
Договорот врз основа на кој се стекнува ^сопстве-

ност над стан со купување на идеален дел од стан во оп-
штествена сопственост или со замена за друг стан во смис-
ла на член 45 став 2 точ. 2 и 3 од овој закон задолжително 
содржи: 

1) податоци за станот над чиј идеален дел се стекнува 
право на сопственост односно за станот што се дава во за-
мена; 

2) вредност на станот и цена на неговиот идеален дел 
што се купува односно вредност на станот што се дава во 
замена, како и однос на тие вредности изразен во процент; 

3) услови, начин и рокови за извршување на догово-
рот. 

Член 53 
Ако се продава идеален дел од стан над кој постои 

право на сопственост, право на првенствено купување има 
сојузниот орган односно работната заедница на сојузниот 
оргаиу а ако станот во општествена сопственост над кој 
постои право на сопственост над идеален дел од станот се 
отуѓува, право на првенствено купување има сосопствени-
кот. 

Идеалниот дел од станот над кој постои право на 
сопственост може да се наследува во согласност со пропи-
сите за наследување недвижности. 

Со наследување на идеален дел од станот не преста-
нуваат правата на лицата што го користат тој стан според 
одредбите на овој закон и прописите за станбените одно-
си. 

Член 54 
Во станбена зграда прибавена за потребите на фун-

кционерите, раководните работници и работниците во со-
јузните органи може да се стекне етажна сопственост над 
стан во согласност со прописите на општествено-политич-
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ката заедница на чија територија се наоѓа таа станбена 
зграда. 

Распределба 

Член 55 
Станови и гаражи можат да им се доделат на корис-

тење само на функционери, овластени функционери, рако-
водни работници и на работници вработени во сојузните 
органи. 

Станбени простории во станбените згради наменети 
за настојниците на зградите можат да му се дадат само на 
лице кое ја врши настојничката служба. 

Член 56 
Распределба на становите и гаражите-вршат органи-

те од член 14 на овој закон во согласност со програмата за 
станбена изградба и со своите акти, ако со сојузен закон 
тоа право не му е дадено на друг сојузен орган, и тоа: 

1) за функционерите, овластените функционери, рако-
водните работници и работниците што ги избира, именува 
односно назначува или дава согласност за назначување 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, освен за функционерите од точка 3 на овој 
член и за работниците во стручните служби на Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
- Собранието на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија; 

2) за функционерите, овластените функционери, рако-
водните работници што ги именува односно назначува 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и за работниците во стручните 
служби на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија - Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 5 

3) за членовите на Сојузниот извршен совет, замени-
ците на сојузните секретари, замениците на претседатели-
те на сојузните комитети, функционерите и раководните 
работници што ги назначува Сојузниот извршен совет и 
за сојузните органи за потребите на работниците во тие 
органи, освен за работниците на органите од точ. 1 и 2 на 
овој став - Сојузниот извршен совет. 

Заради подобрување на кадровската структура на ра-
ботниците во сојузниот орган, органите од член 14 на овој 
закон можат да го овластат функционерот односно овлас-
тениот функционер, во согласност со критериумите што 
тие органи ќе ги утврдат, по претходно прибавено мисле-
ње од работната заедница, определен број станови и га-
ражи непосредно да им доделува на работниците на тој 
орган. 

Член 57 
Органите од член 14 на овој закон можат да утврдат 

обврска функционерот, раководниот работник и работни-
.кот во сојузниот орган кои од органот ќе добијат стан на 
користење да учествуваат со лични средства во финанси-
рањето на изградбата на станот, како и услови и начин на 
вложување и враќање на тие средства. 

Член 58 
Работната заедница на сојузниот орган им дава на 

работниците на сојузниот орган на користење станови и 
гаражи доделени за потребите на тој орган прибавени со 
средствата на работната заедница и со средствата 
здружени со други општествени правни лица под условите 
и на начинот што се утврдени со самоуправниот општ 
акт. 

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој член 
работната заедница на сојузниот орган може да ја утврди 
обврската за учество на лични средства на работникот 
што ќе добие стан на користење во финансирањето на из-
градбата на станот, како и условите и начинот на вложува-
ње и враќање на тие средства во согласност со законот. 

Работната заедница на сојузниот орган одлучува за 
замена на правото на давање стан на користење и за заме-
на на носителот на станарско право за станот над кој има 
право на давање на користење, согласно со преписите на 
општествено-политичката заедница на чија територија се 
наоѓа станот, а на начинот утврден со самоуправниот оп-
шт акт. 

Член 59 
Правото на давање станови и гаражи на користење 

,што органите од член 14 на овој закон ги распределуваат 
во смисла на член 56 од овој закон може со договор да се 
замени за право на давање на користење испразнет стан и 
гаража на друго општествено правно лице ако е тоа по-
требно заради порационално користење на становите и га-
ражите и обезбедување соодветни станови и гаражи за 
функционерите, овластените функционери, раководните 
работници и работниците во сојузните органи. 

За замената на правото на давање на користење стан 
или гаража одлучуваат органите од член 14 на овој закон. 

Договорот од став 1 на овој член го склучува функци-
онерот односно овластениот функционер во органот за 
чии потреби се врши замената. Со овој договор се утврду-
ваат односите во врска со таа замена. 

Стан за службени потреби 
Член 60 

Под стан за службени потреби, во смисла на овој за-
кон, се подразбира стан потполно или делумно наместен 
кој, заради привремено сместување по преземањето на 
должноста, му се дава на функционерот, овластениот фун-
кционер, односно раководниот работник во сојузниот ор-
ган кој го задржува станарското право на станот што го 
користел во местото на живеењето или кој привремено се 
сместува во таквиот стан, додека не добие стан на трајно 
користење. 

Член 61 
Функционерот, овластениот функционер односно ра-

ководниот работник не може да стекне станарско право на 
стн за службени потреби. 

По разрешувањето од должноста, ставањето на рас-
полагање или добивањето стан на трајно користење, фун-
кционерот, овластениот функционер односно раководни-
от работник во сојузниот орган е должен да го ослободи 
службениот стан, и тоа во рок од 15 дена од денот на раз-
решувањето од должноста, или од денот на вселувањето 
во друг стан, односно најдолго во рок од една година од 
денот на ставањето на располагање. 

Органите од член 14 на овој закон ги определуваат 
функционерите, овластените функционери односно рако-
водните работници што можат да добијат стан за службе-
ни потреби. 

Користење 
Член 62 

Договорот за користење стан или гаража го склучува-
ат функционерот, овластениот функционер, раководниот 
работник односно работникот на кој станот односно га-
ражата му е доделена на користење и интересната заедни-
ца за домување на која и е доверено управувањето со тој 
стан односно гаража. 

Договорот за користење стан за службени потреби го 
склучуваат функционерот, овластениот функционер од-
носно раководниот работник на кој му е доделен станот и 
интересната заедница за домување на која и е доверено уп-
равувњето со тој стан. 

Договорите од ст. 1 и 2 на овој член се склучуваат во 
писмена форма. 

Управување 

Член 63 
Начинот на управувањето со станбените згради, ста-

новите и гаражите, како и правата и должностите на ин-
тресните заедници во врска со управувањето со тие стан-
бени згради, станови и гаражи се врши во согласност со 
сојузниот закон. 

5. Станбени згради, станови и деловни простории за потре-
бите на странските дипломатски и конзуларни претстав-

ништва во СФРЈ 
Член 64 

Под станбени згради, станови и деловни простории 
за потребите на странските дипломатски и конзуларни 
претставништва во СФРЈ, во смисла на овој закон, се под-



Петок, 20 март 1987 СЛУЖБЕН ЛИС!4 НА СФРЈ Број 20 - Страна 547 

разбираат: станбените згради, становите и деловните про-
стории, на кои право на располагање има СФРЈ. 

Сојузниот извршен совет ги определува станбените 
згради, становите и деловните простории што служат за 
намената од став 1 на овој член. 

Член 65 
Паричните средства што од надоместот за користење 

на објектите од член 64 на овој закон се издвојуваат на име 
амортизација, како и средствата што се издвојуваат за из-
градба на такви објекти, во смисла на овој закон, се смета-
ат како средства во општествена сопственост. 

Член бб 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија донесува програма за прибавување и из-
градба на објекти од член 64 на овој закон. 

Член 67 
Сојузниот извршен совет може, на предлог од сојуз-

ниот орган на управата надлежен за надворешни работи, 
да одлучи објектот од член 64 на овој закон, чија потреба 
за користење ќе престане, да го пренесе врз друго општес-
твено правно лице со надомест или без надомест-ил и со 
надомест да се отуѓи од средствата во општествена соп-
ственост. 

Договорот за пренос односно за отуѓување на објек-
тот од член 64 на овој закон го склучува функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
надворешни работи. 

Договорот од став 2 на овој член склучен спротивно 
на одредбите од овој член не произведува правно дејство. 

Член 68 
Сојузниот извршен совет го уредува начинот на орга-

низирањето и вршењето на работите во врска со објектите 
од член 64 на овој закон. 

6. Недвижности за посебни намени 

Член 69 
Под недвижнсоти за посебни намени, во смисла на 

овој закон, се подразбираат: земјиште, станбени згради, 
деловни простории и други недвижности врз кои СФРЈ 
има право на располагање, а служат за потребите на 
згрижување на странски државјани и на лица без држав-
јанство на кои СФРЈ им дава прибежиште. 

Член 70 
Актот за користење, закуп и други права на не-

движностите од член 69 на овој закон го донесува Сојузни-
от извршен совет, на предлог од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работи на социјалната заштита. 

7. Средства за репрезентација 

Член 7i 
Средства за репрезентација, во смисла на овој закон, 

се недвижни и подвижни предмети наменети за потребите 
на репрезентација на сојузните органи (резиденции, зем-
јишта, згради, средства за превоз и др.) 

Член 72 
Органите од член 14 на овој закон ги определуваат 

објектите што се сметаат како средства за репрезентација, 
ги утврдуваат програмите за прибавување, изградба и сп-
ремање на средствата за репрезентација и ги утврдуваат 
условите и начинот на користењето на тие средства. 

Член 73 
Органите од член 14 на овој закон ја утврдуваат орга-

низацијата на службата за вршење на работите на репре-
зентација и начинот на заштитата на средствата за репре-
зентација. 

8. Средства на општествениот стандард 

Член 74 
. Средства на општествениот стандард, во смисла на 

овој закон, се: рестораните, кујните, бифињата, одмора-
лиштата, камповите, спортските и други објекти, прибаве-
ни со средства на буџетот на федерацијата, што служат за 
исхрана и рекреација на работниците, раководните работ-
ници, функционерите и на овластените функционери во со-
јузните органи. 

Член 75 
. Органите од член 14 на овој закон ги определуваат, 

по прибавеното мислење од работните заедници, сред-
ствата на општествениот стандард, условите и начинот на 
користењето на тие средства и службите за вршење на ра-
ботите во врска со одржувањето и заштитата на тие сред-
ства. 

Член 76 
Сојузните органи можат да здружуваат средства на 

општествениот стандард заради нивно општествено и еко-
номски целесообразно користење. Овие средства сојузните 
органи мoжa+ да ги здружуваат и со средствата на оп-
штствениот стандард на други општествени правни лица. 

Средствата на општествениот стандард се здружува-
ат со самоуправна спогодба или со договор. 

За здружувањето на средствата на општествениот 
стандард прибавени од средствата на буџетот на федера-
цијата одлучува функционерот односно овластениот фун-
кционер, по прибавено мислење од работната заедница. 

9. Средства во странство 

Член 77 
Земјиштето, зградите, становите, подвижните пред-

мети и материјалните права во странство, над кои СФРЈ 
има право на сопственост согласно со законодавството на 
земјата во која тие се наоѓаат, се средства во општествена 
сопственост. 

Паричните средства во странство што ги има СФРЈ, 
во смисла на овој закон, се општествени средства. 

Средствата од ст. 1 и 2 на овој член ги користат дип-
ломатските и конзуларните претставништва на СФРЈ во 
странство и претставништвата на сојузните органи во 
странство за вршење на своите задачи и работи. 

Член 78 
Прибавувањето, користењето, управувањето и распо-

лагањето со средствата во странство од член 77 на овој за-
кон се врши според одредбите на овој закон. 

Член 79 
Недвижностите и опремата потребни за работа на 

претставништвата од член 77 на овој закон се прибавуваат 
во согласност со програмата што ја утврдува Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
на предлог од Сојузниот извршен совет. 

Член 80 
Договорите за купување земјиште за изградба на 

згради, за изградба и купување на згради, како и за замена 
и закуп на земјиште и згради за потребите на претстав-
ништвата од член 77 на овој закон, ги склучува функционе-
рот што раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за надворешни работи. 

Функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за надворешни работи може да го ов-
ласти шефот на дипломатското или на конзуларното пре-
тставништво на СФРЈ во странство да го склучи догово-
рот од став 1 на овој член. 

10. Примање и давање подароци во односите со странство 

Член 81 
Подароците што функционерите, раководните работ-

ници и работниците на сојузните органи од член 7 на овој 
закон ќе ги примат од претставник на странска држава, 
орган на странска држава, организација или институција 
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во странска држава или од странски државјанин стануваат 
општествена сопственост. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
функционерите, раководните работници и работниците на 
сојузните органи од член 7 на овој закон можат да стекнат 
сопственост^над пригоден подарок со помала вредност, 
кој не може да биде во пари (монета), а што се дава за спо-
мен или во знак на меѓународна соработка или солидар-
ност. 

Член 82 
На претставници на странска држава, на орган на 

странска државаѕ на организација или институција на 
странска држава или на странски државјанин не можат да 
им се даваат подароци од средствата во општествена 'соп-
ственост што ги користат сојузните органи. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
можат, за спомен или во знак на меѓународна соработка 
или солидарност, да се даваат пригодни подароци со по-
мала вредност од домашно производство. 

За давањето подароци од став 2 на овој член одлучу-
ваат сојузните органи од член 7 на овој закон. 

Член 83 
Собранието на СФРЈ односно телото што тоа ќе го 

овласти, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот из-
вршен совет можат да одлучат на шеф на странска 
држава, на претседател на парламент на странска држава 
или на претседател на влада на странска држава да може 
да му се даде подарок чијашто вредност е поголема од из-
носот предвиден во член 84 став 1 на овој закон. 

Член 84 
Под пригоден подарок со помала вредност, во смис-

ла на овој закон, се подразбира подарок чијашто вредност 
не го надминува износот од 50% на просечниот месечен 
личен доход на работниците во СФРЈ од претходната го-
дина. 

Сојузниот извршен совет формира комисија за про-
цена на вредноста на подароците. 

Член 85 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на прима-

њето и давањето подароци во односите со странство се 
применуваат и врз лицата што со одлука на надлежниот 
сојузен орган се определени да ја претставуваат СФРЈ. 

Член 86 
Функционерите, раководните работници и работни-

ците на сојузните органи и лицата од член 85 на овој закон 
што од претставник на странска држава, орган на стран-
ска држава, организација или институција или од стран-
ски државјанин ќе добијат подарок, се должни тој пода-
рок, без одлагање, да и го пријават на комисијата од член 
84 на овој закон, најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
добивањето на подарокот. 

Подарокот што ќе стане општествена сосопственост 
му се предава на надлежниот орган што го определува Со-
јузниот извршен совет на чување или на излагање во опре-
делени простории на сојузните органи. 

Подарокот за кој комисијата од член 84 на овој закон 
ќе процени дека е со помала вредност, му се предава во 
сопственост на примателот на подарокот. 

Член 87 
Одредбите на овој закон за примањето и давањето 

подароци во односите со странство не се однесуваат на 
подароците што од името на СФРЈ, со одлука на Собрани-
ето на СФРЈ односно на телото што тоа ќе го овласти, на 
Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен со-
вет, и се даваат на странска држава од средствата во 
општествена сопственост што ги користат сојузните орга-
ни„. 

11. Средства за превоз 
Член 88 

Средства за превоз, во смисла на овој закон, се: пат-
ничките автомобили, товарните автомобили, автобусите, 
воздухопловите, пловните објекти и други средства што 
служат за потребите на превозот на сојузните органи. 

Член 89 
Средствата за превоз можат да ги користат функцио-

нерите, овластените функционери, раководните работни-
ци и работниците во сојузните органи. 

Средствата за превоз се користат за вршење на 
службени работи, ако природата на работата и условите 
на работата тоа го бараат. 

Член 90 
Претседателот на Собранието на Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија, претседателот и чле-
новите на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, претседателот на Сојузниот 
извршен совет и претседателот на Уставниот суд на Југо-
славија користат патнички автомобил за вршење на свои-
те функции. 

Член 91 
Условите и начинот на користењето на патнички 

автомобили ги уредуваат, и тоа: 
1) за потребите на делегатите на Собранието на Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија - Со-
бранието на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

2) за функционерите, овластените функционери и ра-
ководните работници што ги избира, именува односно на-
значува или дава согласност за назначувањето Собрание-
то на Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
односно неговото претседателство, освен за функционери-
те од точка 4 на овој член и за работниците во стручните 
служби на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија - Собранието на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија; 

3) за функционерите, овластените функционери и ра-
ководните работници што ги именува односно назначува 
Претседателството на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и за работниците во стручните 
служби на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија - Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

4) на членовите на Сојузниот извршен совет, замени-
ците на сојузните секретари и замениците на претседате-
лите на сојузните комитети, како и за функционерите, ов-
ластените функционери и раководните работници што ги 
назначува Сојузниот извршен совет, за функционерите и 
работниците во републичките односно во покраинските 
органи што учествуваат во работата на сојузните органи и 
за работниците во сојузните органи, освен за работниците 
од точ. 2 и 3 на овој став - Сојузниот извршен совет. 

Патничките автомобили што се користат во смисла 
на став 1 од.овој член не можат да бидат дадени на посто-
јано користење. 

Член 92 
Функционерот што раководи со сојузен орган на 

управата или со сојузна организација односно овластени-
от функционер поблиску го уредува начинот на користе-
њето на патничките автомобили во тој орган односно ор-
ганизација. 

Член 93 
Условите и начинот на користењето на воздухопло-

ви, пловни објекти, автобуси, товарни автомобили и на 
други средства за превоз што служат за потребите на со-
јузните органи ги пропишуваат органите од член 14 на 
овој закон. 

Член 94 
Средствата за превоз се набавуваат од домашно про-

изводство. 
Сојузниот извршен совет пропишува кога за опреде-

лени службени потреби можат да се набават средства за 
превоз што не се произведуваат во СФРЈ (возила за прото-
коларни потреби, за потребите на безбедноста, за одбран-
бени подготовки, за дипломатските и конзуларните прет-
ставништва на СФРЈ во странство). 

Средствата за превоз за потребите на сојузните орга-
ни не можат со надомест да се набавуваат од граѓанските 
правни лица и од граѓани во СФРЈ. 
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Член 95 
За прибавување средства за превоз одлучува органот 

од член 14 на овој закон. 
Прибавувањето се врши во согласност со програмата 

за набавка на средства за превоз, во рамките на средствата 
обезбедени во буџетот на федерацијата за тие набавки. 

Член 96 
За Сојузниот извршен совет, сојузните органи на уп-

равата и сојузните организации работите на превозот ги 
врши службата за превоз што кеја определи Сојузниот из-
вршен совет. 

Собранието на Социјалситичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, Претседателството на Социјалситичка 
Федеративна Репбулика Југославија и општествено-поли-
гичките организации во федерацијата можат на службата 
за превоз од став 1 на овој член да и ги доверат работите 
на превозот, под условите и на начинот пропишан за рабо-
та га на таа служба. 

Член 97 
Сојузниот извршен совет ги определува сојузните ор-

гани на управата и сојузните организации и стручните и 
други служби на Сојузниот извршен совет кои можат не-
посредно да користат средства за превоз, ако тоа го бара 
природата на задачите и на работите што тие ги вршат. 

12. Предмети со уметничка и културна вредност 

Член 98 
Предмети со уметничка и културна вредност, во 

смисла на овој закон, се дела на ликовната и применетата 
уметност и други дела од значење за културата на народи-
те и народностите на Југославија (слики, скулптури, тапи-
серии, теписи, повелби, музејски или библиографски при-
мероци на книги и др.). 

Член 99 
Предмети со уметничка и културна вредност се при-

бавуваат на предлог од, комисија што ја формира и 
чиишто членови ги именува сојузниот орган што тие 
предмети ги прибавува. 

При прибавувањето на предмети со уметничка и кул-
турна вредност се води сметка за застапеноста на умет-
ничките и културните достигања на народите и народнос-
тите на Југославија. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува условите и 
начинот на прибавувањето, користењето, одржувањето, 
чувањето и заштитата на предметите со уметничка и кул-
турна вредност. 

13. Опрема и потрошен материјал 

Член 100 
Под опрема во смисла на овој закон, се подразбираат 

средствата на механографијата и електрониката, елек-
тричните уреди, средствата за врски и комуникации, лабо-
раториската опрема, канцеларискиот мебел, библиотеки-
те, како и други предмети чиешто користење под редовни 
услови на употреба трае подлого од една година. 

Средства на опремата се и паричните средства наме-
нети за набавка на опрема, како и средствата за амортиза-
ција, ако амортизацијата за тие средства е пропишана. 

Член 101 
Под потрошен материјал, во смисла на овој закон, се 

подразбираат предмети кои со користењето ќе се потро-
шат во целост и чиешто користење под редовни услови на 
употреба трае до една година. 

Член 102 
Опремата и потрошниот материјал се прибавуваат 

под следните услови: 
1) да се од домашно производство; 
2) според капацитетот, функцијата и другите својства 

да одговараат на потребите за кои се прибавуваат; 
3) да се прибавуваат во количество потребно сојузни-

те органи непречено да ги извршуваат своите задачи и ра-
боти и да бидат што поцелосно и порационално искорис-
тени. 

Сојузниот извршен совет пропишува кога и под кои 
услови може да се набавува,опрема и потрошен матеирјал 
од увоз. 

Член 103 
Опремата eg прибавува врз основа на програмата 

што ќе ја утврдат органите од член 14 на овој закон. 
Во програмата за прибавување на опрема мора да се 

назначи опремата што ќе се набавува во странство. 

Член 104 
За прибавување на опрема и потрошен материјал 

одучува функционерот односно овластениот функционер, 
во согласност со овој закон и со друг сојузен пропис, по 
прибавено мислење од работната заедница. 

II. Парични средства 
Член 105 

Под парични средства, во смисла на овој закон, се 
подразбираат: средствата на буџетот на федерацијата, 
средсвата на сметките на сојузните органи (готови пари и 
странска валута), хартии од вредност и девизи. 

Условите и начинот на користењето и располагањето 
со паричните средства се уредуваат со сојузен закон и со 
буџетот на федерацијата. 

III. Материјални права 
Член 106 

Матеирјални права, во смисла на овој закон, се: пра-
во на патент, прабо на лиценца, право на модел, право на 
мостра, право на жиг, право на користење на техничка до-
кументација, побарување и други материјални права 
утврдени со сојузен закон. 

Сојузните органи ги прибавуваат, користат и распо-
лагаат со материјалните права во согласност со законт. 
IV. Средства за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во работните заедници на сојузните 

органи 
Член 107 

Со средствата за заедничка потрошувачка на работ-
ниците во работните заедници на сојузните органи распо-
лагаат работниците во работните заедници на тие органи. 

Средствата за заедничка потрошувачка ги користат 
работниците во работните заедници на сојузните органи 
во согласност со законот и со самоуправните општи акти 
на тие заедници. 

Од средствата за заедничка потрошувачка се намиру-
ваат и обврските на работните заедници во сојузните орга-
ни. 

Член 108 
Ако поради реорганизација од сојузниот орган биде 

издврен негов дел (организациона единица) и тој дел влезе 
во состав на друг сојузен орган, врз работната заедница на 
другиот сојузен орган се пренесува дел од средствата за 
заедничка потрошувачка и дел од правата и обврските на 
работната заедница, сразмерно со бројот на работниците 
што ќе бидат распоредени во друг сојузен орган. 

Под обврски од став 1 на овој член се подразбираат 
обврските на работната заедница на сојузниот орган на-
станати до денот на припојувањето на делот од сојузниот 
орган кон друг сојузен орган. 

Одредбата на став 1 од овој член сообразно се приме-
нува и кога поради реорганизација на сојузниот орган не-
говиот дел ќе влезе во состав на два или повеќе други со-
јузни органи. 

Bp случаите од ст. 1 и 3 на овој член, работната заед-
ница на сојузниот орган од кој работниците се распореду-
ваат и работната заедница на сојузниот орган во кој ра-
ботниците се распоредуваат, односно работните заедници 
во кои работниците се распоредуваат солидарно одгова-
раат за обврските од став 1 на овој член. 

Член 10.9 
Ако сојузниот орган биде укинат, средствата за заед-

ничка потрошувачка, правата и обврските на работната 
заедница на тој орган преминуваат врз работната заедин-
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ца на сојузниот орган во кој се распоредени работициie 
од укинатиот сојузен opiaH. 

За обврските на работната заедница на укина!НОЈ со-
јузен орган одговара работната заедница на сојузине i ор-
!ан во кој се распоредени работниците, до височина!а на 
вредноста на средствата за заедничка потрошувачка при-
мени од работната заедница на укинатиот сојузен opian. 

Член ПО 
Ако работниците на укинатиот сојузен орган била! 

распоредени во два или повеќе сојузни органи, средства!а 
за заедничка потрошувачка и правата и обврските на ра-
ботната заедница во поглед на тие средства на укинатиот 
сојузен орган преминуваат врз работната заедница- на со-
јузниот орган во кој се распоредени работниците на уки-
натиот сојузен орган сразмерно со бројот на работници!е 
распоредени во тие сојузни органи, ако работните заедни-
ци на тие органи не се спогодат поинаку. 

За обрските на работната заедница на укинатиот соју-
зен орган солидарно одговараат работните заедници на 
сојузните органи во кои се распоредени работниците на 
укинатиот сојузен орган до височината на средствата за 
заедничка потрошувачка што ги примиле од работната за-
едница на укинатиот сојузен орган. 

Член 111 
Ако ниеден сојузен орган не ги преземе работниците 

на укинатиот сојузен орган, средствата за заедничка по-
трошувачка и правата и обврските на работната заедница 
на укинатиот сојузен орган преминуваат врз СФРЈ. 

Во случајот од став 1 на овој член за обврските на ра-
ботната заедница на укинатиот сојузен орган одговара 
СФРЈ до износот на средствата за заедничка потрошувач-
ка примени од pa6oTHafa заедница на укинатиот сојузен 
орган. “. 1 

( Г л а в а т р е т а 

ЗАШТИТА, НАДЗОР И ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СРЕДСТВА-
ТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. Заштита 
Член 112 

Договорите за купопродажба, замена, закуп, привре-
мено користење и пренос на предмети, за градење и 
здружување на средства за градење, за прибавување со 
надомест и за отуѓување на материјални права, како и 
другите договори со кои се прибавуваат предмети однос-
но материјални права или со нив се располага, се склучу-
ваат по прибавеното мислење од Сојузното јавно правоб-
ранителство. 

Сојузното јавно гЈравобранителство е должно мисле-
њето од став 1 на овој член да го даде веднаш, а најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

Сојузниот орган е должен склучениот договор од 
став 1 на овој член да го достави до Сојузното јавно пра-
вобранителство во рок од 15 дена од денот на склучување-
то. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот 
орган на управата надлежен за работи на финансиите, ја 
утврдува височината на вредноста на предметите и на ма-
теријалните права, како и другите случаи во кои не мора 
да се прибави мислењето од став 1 на овој член. 

Член 113 
Сојузното јавно правобранителство е должно да под-

несе тужба за поништување на договор,от за купување од-
носно за продажба на недвижност, што од името на СФРЈ 
е склучен со поединец или со граѓанско правно лцие, ако 
за купената односно продадената недвижност договорена-
та цена е очигледно несразмерна со прометната вредност 
на недвижноста во време на склучувањето на договорот.. 

Тужбата за побивање на договорот од став 1 на овој 
член се поднесува во рок од една година од денот на склу-
чувањето на договорот. 

Одредбите на овој член сообразно се применуваат и 
врз договорите за замена на недвижности. 

II. Надзор 
Член 114, 

Надзор над применувањето на одредбите на овој за-
кон и на другите сојузни прописи за прибавувањето, ко-
ристењето, управувањето и располагањето со средствата 
во бпштествена сопственост вршат, во согласност со сво-
јот делокруг и со одредбите на сојузниот закон, сојузните 
ор1ани на управата од член 13 ст. I и 3 на овој закон. 

Член 115 
Во вршењето на надзорот, сојузниот орган на управа-

та од член 13 ст. 1 и 3 на овој закон има право на увид во 
евиденцијата и документацијата за прибавувањето, корис-
тењето, управувањето и располагањето со средствата во 
општествена сопственост; право и должност да му укаже 
на функционерот односно на овластениот функционер на 
состојбата и проблемите во врска со користењето на сред-
свата во општествена сопственост; право и должност да 
го извести Сојузниот извршен совет за утврдената состој-
ба и за појавите во врска со прибавувањето, користењето, 
управувањето и располагањето со средствата во општес-
твена сопственост и да ги предложи мерките што треба да 
се преземат заради отстранување на утврдените неправил-
ности и незаконитости. 

Сојузниот орган кај кој се врши надзор е должен на 
органот на управата што го врши надзорот да му овоз-
можи увид во евиденцијата и документацијата за прибаву-
вањето, користењето, 'управувањето и располагањето со 
средствата во општествена сопственост, да му даде по-
требни објасненија и податоци и да му даде помош во 
вршењето на тој надзор. 

Член 116 
Сојузните органи на управата од член 13 став 1 и став 

3 точка 2 на овој закон се должни, кон предлогот на за-
вршната сметка на буџетот на федерацијата да му подне-
суваат на Собранието на СФРЈ редовни годишни извеш-
таи за состојбата и појавите во поглед на прибавувањето, 
користењето, управувањето и располагањето со општес-
твените средства што ги користат сојузните органи, со 
предлози на мерки. 

Член 117 
Самоуправна контрола над прибавувањето, користе-

њето, управувањето и располагањето со средствата за за-
едничка потрошувачка вршат работниците во работната 
заедница на сојузниот орган, согласно со законот и со са-
моуправните општи акти на работната заедница. 

III. Евиденција 
Член 118 

Евиденција за состојбата и движењето на средствата 
во општествена сопственост водат: 

1) сојузните органи - за средствата што ги користат; 
2) сојузниот орган на управата надлежен за надво-

решни работи - за средствата во странство, како и за стан-
бените згради, становите и деловните простории што ги 
користат странските дипломатски и конзуларни престав-
ништва во СФРЈ; 

3) интересните заедници за домување што ги основа-
ле сојузните органи - за станбените згради, становите, ста-
новите за службени потреби и гаражите; 

4) сојузниот орган на управата односно службата 
што ќе ја определи Сојузниот извршен совет - за не-
движностите што ги користат сојузните органи, освен 
оние од точ. 2 и 3 на овој член. 

Член 119 
Интересната заедница за станбена изградба и управу-

вање со становите за потребите на работниците и функци-
онерите на сојузните органи води евиденција за становите, 
становите за службени потреби, гаражите и деловниот 
простор во станбените згради над кои право на располага-
ње има СФРЈ, по сојузни органи и работни заедници на со-
јузните органи, и тоа: 

1) на име на органите од член 14 на овој закон за ста-
новите, становите за службени потреби и гаражите што ги 
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користат функционерите и раководните работници, за ста-
новите и гаражите што ги користат лицата што добиле 
станови и гаражи во својство на функционери или рако-
водни работници на тие органи, како и за становите и га-
ражите што ги користат други лица по основа на замена 
односно проширување добиено од тие органи; 

2) на име на сојузните органи по работни заедници -
за становите и гаражите што ги користат работниците на 
тие органи и лицата што добиле стан по основа на рабо-
тен однос во тие органи, како и за становите и гаражите 
што ги користат други лица по основа на замена односно 
проширување добиено од органот односно од работната 
заедница; 

3) ако станот, станот за службени потреби или га-
ражата не може да се евидентира на начинот од тон. 1 и 2 
на овој член, се евидентира на име на Сојузниот извршен 
совет; 

4) на име на Сојузниот извршен совет се евидентира 
деловниот простор што се наоѓа во станбените згради на 
сојузните органи. 

Сојузните органи од член 14 на овој закон и работни-
те заедници на сојузните органи водат евиденција за ста-
новите и гаражите над кои имаат право на давање на ко-
ристење, со основни податоци за локацијата, структурата, 
големината и годишниот износ на амортизацијата на ста-
нот односно гаражата и податоци за корисникот на станот 
односно гаражата. 

Член 120 
Во евиденциите од член 118 на овој закон се ис-

кажуваат: вредноста, техничките податоци и намените на 
предметите и материјалните права. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од органот од 
член 13 ст. 1 и 3 на овој закон, ги пропишува видовите на 
евиденцијата, податоците што се внесуваат во тие евиден-
ции, начинот на собирање на податоците што ќе бидат 
евидентирани, начинот на обработката и користењето на 
евиденциите и видовите на збирните евиденции и нивниот 
обем. 

Прописот од став 2 на овој член ќе го донесе Сојузни-
от извршен совет во рок од 6 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 121 
Ако дел од средствата во општествена сопственост 

биде пренесен врз република или автономна покраина, од-
носно врз друго општествено правно лице, сојузниот ор-
ган е должен да ја предаде документацијата за тие сред-
ства. 

Г л а в а ч е т в р т а 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

1. Стопански престапи 

Член 122 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап одговорното лице во сојузине г 
орган: 

1) ако незаконито прибавува, користи, управува или 
располага со средства во општствена сопственост што се 
потребни за работата на сојузните органи (член 10 став 2); 

2) ако прибавува предмети со надомест надвор од 
рамките на паричните средства'предвидени во буџетот на 
федерацијата за таа намена (член 23 став 3); 

3) ако без јавно наддавање или без собирање на пону: 
ди приубавува предмет во општествена сопственост за кој 
е пропишан таков начин на прибавување (член 25 став 1); 

4) ако склучи договор за прибавување на земјиште 
или договор за пренос на земјиште без одлука на органот 
од член 14 на овој закон (член 33 ст. 2 и 3 и член 35 ст. 4 и 
5); ' 

5) ако спротивно на програмата за прибавување на 
службени простории или без овластување од Сојузниот из-
вршен совет склучи договор за нивно прибавување (член 
37 ст. 1 и 3): 

6) ако склучи договор за пренос или договор за отуѓу-
вање на објекти од член 65 на овој закон без одлука на Со-
јузниот извршен совет (член 67 ст. 1 и 2); 

7) ако од името на СФРЈ склучи договор за изградба 
или за купување на зграда, договор за купување на зем-

јиште за изградба или договор за замена или закуп на зем-
јиште или на зграда за потребите на дипломатски ши 
конзуларни претставништва на СФРЈ или на претстав-
ништва на сојузните органи во странство без овластување 
од функционерот што раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за надворешни работи (член 80 став 2); 

8) ако прибавува средства за превоз спротивно на 
прописите на Сојузниот извршен совет или ако тие сред-
ства ги прибавува со надомест од домашни граѓански 
правни лица или од граѓани на СФРЈ (член 94 ст. 2 и 3); 

9) ако прибавува опрема без програма или спротивно 
на програмата (член 103). 

2. Прекршоци 

Член 123 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во сојузниот орган или ра-
ботникот во работната заедница на сојузниот орган на кој 
му е доверено ракувањето со средства во општествена 
сопственост, ако тие средства ги користи спротивно на ни-
вната намена и на задачите и работите за чие извршување 
се обезбедени тие средства (член 8 став 1 и член 11 став 1). 

Член 124 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во сојузниот орган ако 
врши преправање, адаптација или други градежни работи 
на службените простории што не се во согласност со про-
ектот според кој службените простории се изградени (член 
40 став 1). 

Член 125 
Со парична казна од 300 до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во сојузниот орган ако 
склучи договор без претходно прибавено мислење од Со-
јузното јавно правобранителство (член 112 став 1). 

Член 126 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се казни за 

прекршок одговорното лице во сојузниот орган или во 
надлежната интересна заедница ако не води евиденција за 
средствата во општествена сопственост или не ја води 
според одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на овој закон (чл. 118 до 121). 

Член 127 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во сојузниот орган, во ра-
ботната заедница на сојузниот орган или во надлежната 
интересна заедница: 

1) ако во пропишаниот рок не ја среди евиденцијата 
за недвижностите што сојузниот орган ги користи или ако 
копија на средената евиденција, со документацијата, не му 
достави на сојузниот орган на управата надлежен за рабо-
ти на организацијата на сојузната управа (член 131); 

2) ако во пропишаниот рок не ги прибави исправите 
потребни за запишување на станбени згради или станови 
во јавната книга (член 132 ст. 1 и 2); 

3) ако исправите од точка 2 на овој член во пропиша-
ниот рок не и ги достави на надлежната интересна заедни-
ца (член 132 став 3); 

4) ако во пропишаниот рок преку Сојузното јавно 
правобранителство не му поднесе-на надлежниот орган 
барање за запишување на станбените згради или на стано-
вите во јавната книга (член 132 став 4). 

Член 128 
За водење на прекршочна постапка во прв степен по 

прекршоците од чл. 123 до 127 на овој закона се надлежни: 
1) сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

организацијата на сојузната управа - за прекршоците во 
врска со недвижностите, средствата за превоз, средствата 
за опрема и предметите со уметничка и културна вред-
ност; 

2) сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
финансиите - за прекршоците во врска со паричните сред-
ства; 

3) сојузниот орган на урпавата надлежен за надво-
решни работи - за прекршоците во врска со средствата во 
општествена сопственост во странство и со станбените 
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31 ради, становите и дедовците прос горни ипо ги к о р и с т 
CI рунски i,e дипломатски и конзуларни претаавпиштва во 
СФРЈ; 

4) Сојузниот секретаријат за народна одбрана - за 
прекршоците во врска со средствата во општествена сои-
авеност што ги користи тој орган, сојузните организации 
во neiOBHOT состав и Југословенската народна армија. 

^ Г л а в а п е т т а 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 129 
Сојузните органи што користат недвижности во оп-

штествена сопственост се должни во .рок од две години од 
денот на влегувањето во сила на овој закона да ја соберат 
потребната документација за тие недвижности, ако право-
то на'располагање на СФРЈ врз нив не е запишано во јав-
ната книга. Под оваа документација се подразбираат ис-
правите со кои се докужува правото на располагање на 
СФРЈ врз недвижностите. 

Ако сојузниот орган што ги користи недвижностите; 
не може да ги прибави исправите од став 1 на овој член, ќе 
преземе мерки за обезбедување на докази за правото на 
располагање на СФРЈ врз недвижностите. 

Ако сојузниот орган што ги користи недвижностите 
располага со исправите од став 1 на овој член, должен е 
веднаш да му ги достави на Сојузното јавно правобрани-
телство заради поднесување предлог до надлежниот орган 
за запишување на правото на располагање на СФРЈ врз 
тие недвижности. 

Запишувањето на правото на располагање на СФРЈ 
врз недвижностите ќе се изврши и ако за правната исправ-
ност на актот (договорот) за стекнување на правото на 
располагање врз недвижностите не е прибавено мислење 
од Сојузното јавно правобранителство. 

Член 130 
Сојузниот орган што користи недвижности е должен 

во рок од две години од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да изврши попис на недвижностите врз кои е за-
пишано право на користење, односно право на располага-
ње на СФРЈ. 

Ако се утврди дека недвижноста од став 1 на овој 
член ја користи неовластен држател, надлежниот сојузен 
орган на управата од член 13 став 1 и став 3 точ. 2 и 3 на 
овој закон ќе поднесе барање до Сојузното јавно правоб-
ранителство односно до Военото правобранителство да 
поведе постапка пред судот или пред друг орган заради 
враќање на таа недвижност на федерацијата. 

За недвижностите што ги користат други општестве-
ни правни лица Сојузниот извршен совет, во рок од шест 
месеци од денот на истекот на рокот од став 1 на овој 
член, ќе одлучи дали недвижноста ќе му се предаде на 
друг орган, ќе се замени за друга недвижност, ќе се прене-
се, со надомест или без надомест, врз друго општествено 
правно лице, ќе му се даде на друго општествено правно 
лице на привремено крои стење или ќе се отуѓи од сред-
ствата во општествена сопственост. 

Член 131 
Сојузните органи се должни во рок од две години од 

денот на влегувањето во сила на прописот од член 120 
став 2 на овој закона да ја- средат евиденцијата за не-
движностите што ги користат и копиите од таа евиденци-
ја, со документацијата, да му ги достават на сојузниот ор-
ган на урпавата надлежен за работи на организацијата на 
сојузната управа. 

Член 132 
Сојузните органи за чии потреби се прибавени стан-

бени згради, станови, односно гаражи врз кои СФРЈ не е 
запишана како носител на правото на располагање, се 
должни во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закона да ги прибават исправите потребни за 
тоа запишување. 

Одредбата на став 1 од овој член се применува и врз 
работните заедници на сојузните Органи. 

Сојузните органи и работните заедници на тие орга-
ни се должни исправите од став 1 на овој член да и ги до-

сева г, во рок од два месеца од денот на истекот на роко1 
на тој став, на надлежната интересна заедница. 

Интересната заедница од став 3 на овој член е 
должна, во натамошен рок од шест месеци, преку Сојузно-
то јавно правобранителство да поднесе барање за запишу-
вање на зградите, становите, односно гаражите во јавната 
книга. . , 

Член 133 
Прописите од член 14 став 4, член 25 став 2, член 40 

став 2, член 68, член 91 точка 4, член 94 став 2, член 97, 
член 99 став 3, член 102 став 2 на овој закон ќе ги донесе 
Сојузниот извршен совет во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 134 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

организацијата на сојузната управа ќе утврди, во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, 
кои недвижности повеќе не се потребни за вршење на зада-
чите и работите на сојузните органи и ќе му предложи на 
Сојузниот извршен совет да се пренесат, со надомест или 
без надомест, врз општествени правни лица, Да се заменат 
или отуѓат, во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 135 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат: 
1) одредбите на член 33 став 1 и на член 44 став 1 од 

Законот за прометот со земјишта и згради („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 43/65, 57/65, 17/67 и 11/74); 

2) Основниот закон за користење на патнички авто-
мобили во општествена сопственост и за начинот на рас-
полагање со општествените средства за користење на пат-
нички автомобили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64); 

3) одредбите на чл. 4, 14 и 15 од Законот за Интерес-
ната заедница за станбена изградба и за управувањето со 
становите за потребите на работниците и функционерите 
на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75). 

Член 136 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за забрана на примање подароци 
од страна на претставници и членови на делегации и за за-
брана на давање подароци од општествени средства 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65). 

312. 
Врз основа на член 11 од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) и член 31 став 2 точ-
ка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиените републики и автономни покраини, на 5-тата 
седница одржана на 27 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕ-
СЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОН-
ДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ-
ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИ-

НИ ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација 
на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/87) во точка 3 зборовите: „до 31 
март“ се бришат. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

02 Бр. 124/4-87 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-

лики и автономни покраини 

Претседател 
на Собранието на Фондот, 

Ѓорѓе Јанковиќ, с.р. 

313-
Врз основа на член 33 став 1 од Законот за основите 

на општествените совети и за сојузните општествени сове-
ти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот оп-
штествен совет за прашања на општественото уредување, 
на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕС-
ТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

За претседател на Сојузниот општествен совет за 
прашања на општественото уредување се избира почнува-
јќи од 13 февруари 1987 година - Киро Хаџи Василев. 

Бр. 01-51/1 
13 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен општествен совет за прашања на општественото 
уредување 

Претседател на Советот, 
д-р Тихомир Влашкалиќ, с.р. 

314. 
Врз основа на член 36 став 1 бд,Законот за основите 

на општествените совети и за сојузните општествени сове-
ти („Службен лист на СФРЈ , бр. 34/79), Сојузниот 
општествен совет за прашања на општественото уредува-
ње, на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СОЈУЗНИ-

ОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

Се разрешува од должноста секретар на Сојузниот 
општествен совет за прашања на општественото уредува-
ње Ратомир Слијепчевиќ со 13 февруари 1987 година, по-
ради заминување на нова должност. 

Бр. 01-51/2 
13 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен општествен совет за прашања на општественото 
уредување 

Претседател на Советот, 
д-р Тихомир Влашкалнќ, с.р. 

315-
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за основите 

на општествените совети и за сојузните општествени сове-
ти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), Сојузниот оп-

штествен совет за прашања на општественото уредување, 
на седницата одржана на 13 февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕС-
ТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

За секретар на Сојузниот општествен совет за праша-
ња на општественото уредување се именува Милан Бабиќ, 
советник на претседателот на тој совет, почнувајќи од 13 
февруари 1987 година. 

Бр. 01-51/3 
13 февруари 1987 година 
Белград 

Сојузен општествен совет за прашања на општественото 
уредување 

Претседател на Советот, 
д-р Тихомир Влашкалиќ, с.р. 

316. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните 

единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 
59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоце-
ни метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТЕН ЕТА-
ЛОН-УРЕД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХРОНОТАХОГРА-

ФИ И ТАКСАМЕТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошките ус-

лови што мораат да ги исполнуваат работните еталон-
-уреди за испитување на хронотахографи и таксаметри (во 
натамошниот текст: уредите), кога хронотахографи и так-
саметри не се вградени во возилото. 

Уредите од став 1 на овој член не можат да испитува-
ат саатни механизми. 

Метролошките услови од став 1 на овој член се озна-
чуваат скратено со ознаката MUS. RE. В-4/1. 

Член 2 
Под уреди, во смисла на овој правилник, се подразби-

раат уредите што создаваат влезна информација која е по-
требна за работа на хронотахографите или таксаметрите. 
Влезната информација се дава со вртење на излезното вра-
тило на уредот, ако за работа на хронотахографот или 
таксаметарот и потребна механичка информација, или се 
дава во форма на електрични сигнали со определени свој-
ства, ако за работа на хронотахографот или таксаметарот 
е потребна информација во електрична форма. 

Информацијата за вртењето на влезното вратило се 
изразува во форма во која е изразена и константата на ме-
рилото „к“ односно во ,,0/km", а информацијата во елек-
трична форма се изразува во ,,imp/km". 

Член 3 
Опсезите на мерењето на уредот мораат да бидат: 
1) за мерење на изминатиот пат од 0m до 9^99 ш, со 

вредност на најмалиот поделок од 1 т ; 
2) за мерење на симулираната линеарна брзина од 5,0 

km/h до 180 km/h, со вредност на најмалиот поделок од 
0,1 km/h. Опсегот на мерењето на линеарната брзина е ут-
врден за вредноста на константата к ^ 1000 0/km. 

Член 4 
Границата на допуштената грешка на уредот, без ог-

лед на избраната вредност на константата ..к“, мора да би-
де: 

1) ± m за мерење на изминатиот пат; 
2) помала или еднаква на ± 4,3% ± 0,1 km/h, за вред-

носта на линеарната брзина во опсег од 10 km/h до 180 
km/h; 
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3) помала или еднаква на ± 0,3% ± 6,5 km/h, за вред-
носта на линеарната брзина во опсег од 5 km/h до 10 km/h. 

Член 5 
Референтните услови за работа на уредот се: 
1) температура на околината во опсег од 10 0С до 

4- 40 0С; 
2) влажност на воздухот во опсег 65% ± 15%; 
3) напон на наизменичната струја 220/380V ± 10%, 

односно номинална вредност на напонот за напојување ± 
10%; 

4) зачестеност 50 Hz ± 1%. 

Член 6 
Уредите мораат да ги имаат следните делови: 
1) погонски склоп за создавање на механичка инфор-

мација за погон на мерилото; 
2) давач на електрична информација за погон на ме-

рилото; 
3) склоп за регулирање на вредноста на линеарната 

брзина; 
4) сметачка единица што ја сочинуваат: „мерилото на 

изминатиот пат, мерилото на симулираната линеарна 
брзина и склопот за одбирање на вредноста на константа-
та „к“; 

5) команден склоп; 
6) показен уред, со сигнализација (индикатори); 

- 7) рамка со надворешна обвивка. 

Член 7 
Погонскиот склоп на уредот мора да биде изведен ка-

ко електромоторен погон, кај кој може да се менува насо-
ката на вртењето на погонското вратило. 

Моќноста на електромоторниот погон од став 1 на 
овој член мора да биде така димензионирана што да 
можат да се совладаат сите отпори на движењето што се 
јавуваат кај механизмите на хронотахографот и такеаме-
тарот, без оглед на вредноста на моментно симулираната 
брзина. 

За да се заштити погонскиот склоп од преоптовару-
вање и ли прегорување, мора да постои соодветна сигнали-
зација или заштита. 

Погонскиот склоп мора да има такви карактеристики 
во поглед на забрзувањето и забавањето што да е можно 
да се симулира промената на линеарната брзина (забрзу-
вање, забавање), која по вредноста е поголема или еднаква 
на ± 2 т/ѕ2 . 

Член 8 
Давачот на електричната информација мора да дава 

таков број импулси што да е можен преглед на сите елек-
тронски хронотахографи и таксаметри, т. е. 4 импулси по 
обрт, 8 импулси по обрт и 16 импулси по обрт на излезно-
то вратило на уредот. 

Нивото и формата на сигналот мораат да бидат при-
способени кон нивото и формата на сигналот за хронота-
хографи и таксаматри, во зависност од нивниот напон за 
напојување. 

Член 9 
Склопот за регулирање на вредноста на линеарната 

брзина на уредот мора да обезбеди постепено регулирање 
во целиот опсег на мерењето на вредноста на линеарната 
брзина. 

Регулираната брзина мора да се одржува автоматски, 
и во интервал од̂  5 min не смее да настапи промена на 
вредноста на линеарната брзина поголема од ± 0,3 km/h. 

Склопот за регулирање на вредноста на линеарната 
брзина мора да биде изработен така што да може да се ос-
твари најмал прираст на линеарната брзина, кој по вред-
носта е еднаков на ± 0,1 km/h. 

Член 10 
Мерилото на изминатиот пат мора да биде конструи-

рано така што изминатиот пат секогаш да го покажува во 
метри, без оглед на вредноста на избраната константа „к“. 

Мерилото на симулираната линеарна брзина својата 
работа ја заснова врз работата на мерилото на зачестенос-
та. Мерниот интервал не смее да биде подолг од 1 с. Ста-

билноста на временската база мора да биде еднаква или 
поголема од 1 х 10"5. 

Константата „к“ мора да се регулира во форма 
,,0/km", со најмал прираст од 1 0/km, односно константа-
та „к“ мора да се задава во форма на цел број. 

Член 11 
Командниот склоп управува: 
1) со задвижувањето на погонскиот склоп; 
2) со регулирањето на вредноста на симулираната 

брзина; 
3) со мерењето на изминатиот пат (почеток на мере-

њето, запирање, враќање на нула); 
4) со одбирањето на мерната величина (пат, брзина). 

Член 12 
Показниот уред мора да има покажувач на линеарна-

та брзина, кој служи и за покажување на изминатиот пат 
кога е одбрана таа функција. 

Висината на цифрите на покажувачот не смее да биде 
помала од 10 mm. 

Освен покажувачот од став 1 на овој член, уредот 
може да има и покажувач на вкупно изминатиот пат за 
време на испитувањето на таксаметарот или хронотахо-
графот. 

На показниот уред покрај секоја команда мора да по-
стои припаѓачка сигнализација или ознака која означува 
во која состојба е командата (активна - пасивна), односно 
може да изостане сигнализацијата ако со активирањето на 
командата се менува нејзината првобитна положба и на 
тој начин се означува активната или пасивната состојба. 

Член 13 
Рамката со надворешна обвивка мора да обезбеди за-

цврстување на сите склопови и на свитливото вратило, 
кое служи за погон на хронотахографот или таксаметарот. 
Зацврстувањето на свитливото вратило мора да се врши 
со помош на навртка со навој 22 х 1,5 mm. 

Член 14 
Освен деловите што се наведени во член 6, уредите 

можат да ги имаат и следните додатни делови: 
1) склопови за автоматизирана на процесот на мере-

њето кои се програмираат; 
2) временски релеи за определување на траењето на 

одделна операција за време на прегледот; 
3) сензори (акустички, фотосензори и други) за авто-

матизирана на управувањето со процесот на мерењето; 
4) додатни сметачки единици за автоматско пресме-

тување на грешката и ,други склопови што го автоматизи-
раат и подобруваат процесот на мерењето; 

5) извор на еднонасочна струја 12 V и 24 V. 

Член 15 
Со конструкцијата на уредот мораат да бидат пред-

видени места за втиснување на жигови. 
По исклучок, на погонскиот склоп не мора да има 

место за втиснување на жиг. 

Член 16 
Натписите и ознаките на уредот мораат да бидат ис-

пишани на еден од јазиците и писмата на народите однос-
но народностите нд/Југославија. 

Натписите ут Ознаките мораат да бидат јасни, добро 
видливи во раЈхбтћи услови и испишани така што да не 
можат да се избришат или симнат. 

Член 17 
На натписната плоча на уредот мораат да се наоѓаат 

следните натписи и ознаки: 
1) фирма односно назив или знак на производителот; 
2) ознака на типот и фабрички број на уредот и годи-

ната на производството; 
3) службена ознака на типот на уредот, ако е изврше-

но испитување на типот; 
4) номинална вредност на максималната симулирана 

линеарна брзина (измерено за вредноста на константата 
„к“ -1000 0/km). 
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Член 18 
На командниот уред покрај секоја команда односно 

сигнализација мора да биде јасно назначена нејзината 
функција. 

На показниот уред мора да биде испишано: 
1) „т" - покрај покажувачот на изминатиот пат; 
2) ,,km/h" - покрај покажувачот на симулираната ли-

неарна брзина; 
3) „о/km" или „imp/km" - покрај ознаката што ја 

претставува вредноста на избраната константа „к“; 
4) „imp" - покрај бројот што го означува избраниот 

број на импулси по еден обрт. 

Член 19 
Уредите произведени пред денот на влегувањето на 

овој правилник во сила ќе се примаат на преглед ако ги 
исполнуваат условите од член 4 на овој правилник. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. , 

Бр. 02-1116/1 
12 март 1987 година 
Белград 

В. Д. Директор 
на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, 
м-р Милан Межек, с. р. 

317. 
' Врз основа на член 17 Од Законот за средствата на 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1986 до 1990 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 
АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
1. Во Наредбата за издавање и амортизација на об-

врзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените1 ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 35/86) во точка 7 став 1 зборот: „и“ се заменува со за-
пирка, а по бројот: „5,000.000" се додаваат зборовите: „и 
10.000.000". 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 6-4437/2 
17 март 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 

318. 
Врз основа на член 266 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), во спогод-
ба со сојузниот-секретар за народна одбрана, претседате-
лот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ КОРИДОРИ 

1. Со оваа наредба се утврдуваат граничните коридо-
ри за прелетување на воздухоплови преку југословенската 
граница. 

2. Граничен коридор над копното, во смисла на оваа 
наредба, е пресек на проекцијата на широчината на ут-
врдениот воздушен пат и на државната граница, а над от-
ворено море - пресек на проекцијата на широчината на ут-

врдениот воздушен пат и на граничната линија на проши-
рениот контролиран воздушен простор. 

3. Пресекот на оската на граничниот коридор и на 
државната граница, односно на граничната линија на про-
ширениот контролиран воздушен простор се определува 
со географски координати, географски назив и кодирана 
комбинација од пет букви на абецеда за граничните кори-
дори во чија близина се наоѓа соодветно радио навигацио-
но средство. 

4. Гранични коридори се: 
1) на југословенско-австриската граница: 

- коридорот Мурек - MUREG 4642,4N 1548,6Е 
- коридорот Шентиљ - GOLVA 4642,5N 1539,2Е 
- коридорот Дравоград - RAD- 4638,8N 1512,8Е 
LY 
- коридорот Олшева - KLAGY 4629,9N 1448,8Е 
- коридорот Згорње Језерско - 4626,3 Н 1438,0Е 
БЕРТА 
- коридорот Јесенице - ТЕ LSI 4627,7N 1415,4Е 
- коридорот Мојстрана - ISTRI 4630,0N 1357,6Е 

2) на југословенско-унгарската граница: 
- кбридорот-Суботица - ЌЕ- 4610,4N 1936,ЗЕ 
LEB 
- коридорот Готалово - ЌОР- 4614,4N 1658,4Е 
RY 

3) на југословенско-романската граница: 
- коридорот Велико Градиште 4445,5Н 2131,5Е 
- коридорот Ватин - MAVIX 4514,4N 2118,5Е 

4) на југословенско-бугарската граница: 
- коридорот Димитровград- 4259,0N 2248,5Е 
-ЛИМИТ 

5) на југословенско-грчката граница: 
- коридорот Козјак - TALAS 4104,6N 2155,0Е 
- коридорот Дојран - RUGAS 4120,0N 2249,ЗЕ 

6) спрема отвореното море: 
- коридорот Rodon 
- коридорот ДУбровнИк -
GRAYE 
- коридорот островото Палаг-
ружа - ЌАТО 
- коридорот островото Јабука -
TUNAL 
- коридорот Сплит - TORPO 
- коридорот Мали Лошињ -
KERAB 
- коридорот Умаг - ROTAR 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување да гранич-
ните коридори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/86). 

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

Бр. 761/2 
27 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Плакиќ, с. р. 

4127,8N 1906,0E 
4130,0N 1808,0E 

4230,4N 1603,2E 

4259,8N 1517,4E 

4222,8N 1426,8E 
440 I,ON 1355,5E 

4514,8 N 1300,0E 

319. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за 

пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ STILBO-
ESTROL ADSORBAT а 50 ml, ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕ-
РИНАТА, ПРОИЗВОДОТ НА СОЗТ „ПЛИВА“ - ЗАГ РЕБ 

1. Се повлекува од промет лекот за употреба во вете-
рината STILBOESTROL ADSORBAT а 50 ml, производ на 
Сложената оргнизација на здружен труд „ПЛИВА“ - За-
греб, за кој е утврдено дека предизвикува штетни последи-
ци. 
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2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на ТОЈ лек да му ги вратат на производителот во 
рок од осум дена од денот на објавувањето на ова реше-
ние. 

3. Производителот на лекот од точка 1 на ова реше-
ние е должен сите затечени и вратени количини на лекот 
да ги уништи. 

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

Бр. 1016/3 
16 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

320. 
Врз основа на член 59 став 1 точка 1 од Законот за 

пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ STILBO-
ESTROL МАСЛЕН РАСТВОР 0,5% а 5 х 5 ML ЗА 
УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА, ПРОИЗВОД НА СОЗТ 

„ПЛИВА“ - ЗАГРЕБ 
1. Се повлекува од промет лекот за употреба во вете-

рината STILBOESTROL маслен раствор 0,5% а 5 х 5 ml, 
производ на Сложената организација на здружен труд 
„Шиба“ - Загреб, за кој е утрвдено дека предизвикува 
штетни последици. 

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа ле-
кот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени ко-
личини на тој лек да му ги вратат на цроизводителот, во 
рок од осум дена од денот на објавувањето на ова реше-
ние. 

3. Производителот на лекот од точка 1 на ова реше-
ние е должен сите затечени и вратени количини на лекот 
да ги уништи. 

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.-

Бр. 1016/1 
16 февруари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с.р. 

321. 
Врз основа на член 14 од Законот за статистичките 

истражувања од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), во врска со одредбата 
на реден број 7 (14) на одделот Статистика на угостител-
ството и туризмот од Програмата на статистичките ис-
тражувања од интерес за целата земја за 1987 година, која 
е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата 
на статистичките истражувања од интерес за целата земја 
за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/86), ди-
ректорот на Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРА-

ЖУВАЊЕ СЕДУМДНЕВНА ТУРИСТИЧКА АНКЕТА 
1. Статистичкото истражување Седумдневна турис-

тичка анкета (ТУ-11в) ќе се спроведе во периодот од 15 ап-
рил до 30 октомври 1987 година. 

2. Податоците за истражувањето од точка 1 на ова ре-
шение ги поднесуваат избраните организации на здружен 
труд од туристичкото стопанство. 

3. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
соберат податрци за бројот на леглата, бројот на домаш-
ните туристи и бројот на странските туристи. 

4. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се 
спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги ут-
врди Сојузниот завод за статистика. 

5. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе го 
спроведе Сојузниот завод за статистика. 

6. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 
на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели. 

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 001-1041 
4 март 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Грубовиќ, с.р. 

322. 
Врз основа на член 45 од Законот за прометот на сто-

ки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
66/85), член 2 став 3, член 12 и член 21 став 1 од Уредбата 
за издавање на уверенија и за заверување на исправи што 
ги придржуваат стоките при извозот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 73/85) и чл. 26 и 76 од Статутот на Стопанска-
та комора на Југославија, Собранието на Стопанскаа ко-
мора на Југославија, на седницата одржана на 24 декември 
1986 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ФОРМИТЕ НА УВЕ-
РЕНИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИС-
ПРАВИТЕ ШТО ГИ ПРИДРУЖУВААТ СТОКИТЕ ПРИ 

ИЗВОЗОТ 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука се определува кои уверенија и ис-

прави ги издаваат односно заверуваат, согласно со одред-
бите на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, Стопанската комора на Југославија, стопанските ко-
мори на републиките и стопанските комори на автоном-
ните покраини и регионалните односно основните стопан-
ски комори (овластени комори), ако со договорот со 
странска фирма или со меѓународен договор е предвидено 
соодветни уверенија односно исправи да ги придружуваат 
стоките при извозот. 

Со оваа одлука се определуваат и начинот на издава-
ње и формите на уверенијата и начинот на заверување на 
исправите што ги придружуваат стоките при извозот. 

И. ОВЛАСТЕНИ КОМОРИ 
2. Овластените комори издаваат уверенија и ги заве-

руваат исправите што ги придружуваат стоките при изво-
зот, согласно со одредбите на Уредбата за издавање на 
уверенија и за заверување на исправи што ги придружува-
ат стоките при извозот (во натамошниот текст: Уредбата) 
и со одредбите на оваа одлука. 

3. Овластените комори ги издаваат уверенијата од 
член 2 став 1 точ. 1 до 5 на Уредбата и ги заверуваат ис-
правите од член 3 на Уредбата, освен уверенијата од член 
2 став 1 точка 4 што ги издава Стопанската комора на Ју-
гославија. 

III. ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА 
4. Уверенијата што ги придружуваат стоките при из-

возот се издаваат на писмено барање од организацијата на 
здружен труд, која кон барањето ги прилага следните ис-
прави: 

1) за уверение за југословенско потекло на стоките -
писмени докази дека стоките се од југословенско потекло 
во смисла на чл. 6, 7 и 9 од Уредбата и пополнет образец 
на уверението за југословенско потекло на стоките; 

2) за уверение за фактите за кои овластената комора 
води евидеција - доказ дека тоа уверение и е потребно ка-
ко исправа што ги придружува стоките при извозот; 
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3) за уверение за виша сила, за потекло на стоките од 
трета земја и за стоките што се увезуваат заради извоз (ра-
бота на посредување во надворешнотрговскиот промет) -
исправи во смисла на член 10 од Уредбата; 

5. Уверението се издава веднаш, а најдоцна во рок од 
три дена од денот на приемот на барањето за издавање на 
уверение. 

Уверението го потпишува овластеното лице и го за-
верува со печат на овластената комора. 

6. Барање за издавање на определено уверение може 
да се одбие ако овластената комора утврди дека на орга-
низацијата на здружен труд таква исправа не и е потребна, 
односно ако кон барањето за издавање уверение не при-
ложила веродостојни докази. Барањето за издавање увере-
ние овластената комора го одбива со решение. На решени-
ето за одбивање издавање уверение може да се вложи при-
говор до надлежниот орган на овластената комора соглас-
но со нејзиниот статут. Се смета дека барање за издавање 
на определено уверение е одбиено ако овластената комора 
во рокот од точка 5 на оваа одлука не го издаде бараното 
уверение или не донесе решение за одбивање на барањето 
за издавање на тоа уверение. 

7. Овластените комори се должни, согласно со член 
13 став 1 од Уредбата, копија на уверението и другите ис-
прави што се прилагаат кон барањето за издавање увере-
ние да ги чуваат во својата евиденција. 

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА УВЕРЕНИЈАТА 
Барање за издавање уверение за југословенско поте-

кло на стоките се поднесува и уверение за југословенско 
потекло на стоките се издава на обрасци што се еднооб-
разни за целата територија на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Еднообразните обрасци на уверенијата и на барањата 
за издавање уверенија ги утврдуваат спогодбено овласте-
ните комори ако тие борасци не се определени со меѓуна-
роден договор или со договор меѓу организацијата на 
здружен труд и странскиот партнер. 

Ако со меѓународен договор што го потпишала од-
носно кон кој пристапила Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, односно со договорот меѓу органи-
зацијата на здружен труд и станскиот партнер се предви-
дени формата и содржината на уверенијата, ќе се приме-
нат тие договори. 

9. Стопанската комора на Југославија ги издава об-
расците на барањата за издавање уверенија и на уверенија-
та од точка 8 на оваа одлука,. 

Стопанската комора на'Југославија води евиденција 
за серијата и бројот на печатените обрасци и за обрасците 
издадени на овластени комори. ' 

10. Уверението за фактите за кои овластените комори 
водат евиденција, за виша сила, за потекло на стоките од 
трета земја и за стоките што се увезуваат заради извоз 
содржи увод, ознака, предмет, број и датум на издавање-
то, потпис на овластениот работник и печат. 

УБОДОТ на уверението содржи: назив на овластената 
комора што го издава уверението, пропис врз основа на 
кој се издава уверението, фирма односно назив и седиште 
на организацијата на“ здружен труд што поднела барање за 
издавање уверение, целта на издавањето на уверението и 
дали уверението се издава врз основа на службена евиден-
ција или по спроведена постапка. 

. Со предметот на уверението се потврдуваат фактите 
согласно со барањето од организацијата на здружен труд. 

Уверение за потекло на стоките од трета земја се из-
дава според податоците содржани и во образецот на уве-
рението за југословенско потекло на стоките. 

Уверението се издава под бројот и датумот под кој се 
води евиденцијата на овластената комора. 

11. Уверението се издава на странски јазик, ако тоа го 
бара организацијата на здружен труд. 

12. Овластените комори водат евиденција за издаде-
ните уверенија што ги придружуваат стоките при извозот. 

V. КОНТРОЛА И СОРАБОТКА ПРИ ИЗДАВАЊЕТО 
УВЕРЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО ПОТЕКЛО НА 

СТОКИТЕ 
13. Овластените комори се должни преку овластените 

стручни лица (контролори) да ја проверуваат точноста на 
податоците наведени во исправите што служат како доказ 
за издавање уверение за југословенско потекло на стоките. 

14. Овластените комори се должни да состават листи 
на лицата од редот на стручњаците (контролорите), по 
струки, кои по потреба ќе вршат проверување (контрола), 
односно увид во финансиската и друга документација и 
контрола на производството на стоките во врска со изда-
вањето уверение за југословенско потекло на стоките. 

За контрола на финансиската и друга документација 
можат да се определат работници што имаат најмалку ви-
ша школска подготовка од економска насока, најмалку 
три години работно искуство на работи од финансиско-
-книговодствена струка и пасивно знаење најмалку на 
еден светски јазик. 

За контрола во производството на стоките можат да 
се определат работници од определена струка според ви-
дот на производството, што имаат најмалку виша школ-
ска подговотовка и најмалку три години работно искуство 
на работи од својата струка. 

По утврдувањето на листата на контролори, овласте-
ните комори ќе му издадат на секој контролор овластува-
ње з^ вршење контрола во смисла на ст. 2 и 3 од оваа трч-
ка. 

VI. ПОСТАПКА И НАЧИН НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА 
ИСПРАВИТЕ 

15. Кога со меѓународен договор или со договорот на 
организацијата на здружен труд со странскиот партнер е 
предивдено определени стоки при извозот, покај уверени-
ја, да ги продружуваат определени заверени исправи, ор-
ганизацијата на здружен труд поднесува писмено барање 
до овластената комора за заверка на таквата исправа. Ор-
ганизацијата на здружен труд кон барањето прилага доказ 
за потребата од заверка на опеделена исправа (копија или-
извод од договорот со странскиот партнер и сл.). Исправа-
та што се заверува мора да биде уредно пополнета и пот-
пишана од овластеното лице. Кон исправата што се заве-
рува се поднесува и копија од исправата. 

Ако организацијата на здружен труд ги поднела по-
требните докази кон барањето, овластената комора го за-
верува оригиналот на исправата, а копијата на заверената 
исправа со барањето од организацијата на здружен труд и 
со приложените докази ја задржува за своја евиденција. 

VII. ФОРМА И СОДРЖИНА И ПЕЧАТИТЕ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ УВЕРЕНИЈА И ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ИСПРАВИ 

16. За издавање уверенија и за заверување на исправи-
те што ги придружуваат стоките при извозот, овластените 
комори имаат по два еднообразни печати што ги ставаат 
на издадените уверенија и на заверените исправи. 

На печатот се напишани називот и седиштето на ко-
мората. Еден печат е напишан на еден од јазиците на на-
родите на Југославија и на англиски јазик, а друг на еден 
од јазиците на народите на Југославија и на француски ја-
зик. Печатите имаат тркалезна форма, со пречник од 40 
mm и се изработени од гума. 

17. Потписите на овластените лица во овластените 
комори и отпечатоците на печатите се депонираат во Сто-
панската комора на Југославја. Депонирање се врши пред 
употребата на печатот и потпишувањето од овластеното 
лице. 

Секоја промена на овластеното лице или изработка 
на нов печат се пријавува и се врши ново депонирање во 
Стопанската комора на Југославија. 

18. Заверување на исправата од точка 15 на оваа одлу-
ка се врши со штембил на овластената комора. Штемби-
лот го содржи зборот: „видено“ на определен странски ја-
зик на кој е пополнета исправата. 

Под штембилот од став 1 на оваа точка се потпишува 
овластеното лице и го заверува со печатот од точка 16 на 
оваа одлука. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
19. Со денот на влегувањето во, сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за начинот на издавањето и 
за формите на уверенијата и за начинот на заверувањето 
на исправите што ги придружуваат стоките при извозот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/83). 
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20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр, 0210/173 
24 декември 1986 година 
Белград 

Стопанска комора на Југославија 

Претседател 
на Собранието 

Светислав Радивоевиќ, с. р. 

323. 
Брз основа на член 269 од Законот за основите на сис-

темот на дражванта управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18785), во врска со член 3 од Договорот 
за соработка и усогласување на работата врз задачите и 
работите од заеднички интерес во определени области 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80 и 19/87), Сојузниот 
извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР 
Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на. СР 
Словенија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, 
Извршниот собор на Собранието на СР Црна Гора, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот 
совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот со-
вет на Собранието на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
КООРДИНАЦИОНИ ОДБОРИ ЗА ОДДЕЛНИ ОБЛАС-
ТИ НА СТОПАНСТВОТО И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Договорот за формирањето на Координациони од-

бори за одделни области на стопанството и на општестве-
ните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/82) во 
член 1 точката 1 се брише. 

Досегашната точка 2, која станува точка 1, се менува 
и гласи: 

„Координациони одбор за образование, култура, фи-
зичка и техничка култура“. 

Досегашната точ. 3 и 4 стануваат тон. 2 и 3. 
Член 2 

Во член 2 ставот 1 се брише. 
Досегашниот став 2, кој станува став 1, се менува и 

гласи: 
„Координациониот одбор за образование, култура, 

физичка и техничка култура ги разгледува прашањата од 
областа на образованието, култ“урата, физичката и технич-
ката култура, а посебно прашањата што се однесуваат на: 
воспитувањето, образованието и културата, образование-
то на децата на државјаните на Социјалистичка Федера-
тивна Републикиа Југославија во странство; соработката 
со странство во овие области; развојот и унапредувањето 
на системот на воспитувањето и насоченото образование; 
развојот на телесната и техничката култура; развојот на 
спортските дејности и спортската култура; развојот на 
спортската соработка со странство и други прашања од 
овие области што се од заеднички интерес." 

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

Член 3 
Во член 3 точката 1 се брише. 
Досегашната точка 2, која станува точка 1, се менува 

и гласи: 
„Координациониот одбор за образование, култура, 

физичка и техничка култура - претставници на: Стопан-
ската комора на Југославија, Сојузот на републичките и 
покраинските самоуправни интересни заедници за култу-
ра, Сојузот на републичките и покраинските самоуправни 
интересни заедници за воспитување и насочено образова-
ние, Сојузот за физичка култура на Југославија и Сојузот 
за техничка култура на Југославија;". 

Досегашнатите точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3. 

Член 4 
Во член.5 точката 1 се брише. 
Точката 2, која станува точка 1, се менува и гласи: 
„Координациониот одбор за образование, култура, 

физичка и техничка култура - претставници на: републич-
ките и покраинските органи надлежни за прашањата на 
образованието, културата, физичката култура, Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана, Сојузниот секретаријат 
За надворешни работи, Сојузниот секретаријат за право-
судство и организација на сојузната управа, Сојузниот ко-
митет за труд, здравство и социјална заштита, Сојузниот 
завод за меѓународна научна, просветно-културна и тех-
ничка соработка, Сојузното биро за работи на вработува-
њето и Културно-просветната заедница на Југославија;". 

Точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3. 

Член 5 
Во член 7 точката 1 се брише. 
Точката 2, која станува точка 1, се менува и гласи: 
„На Координациониот одбор за образование, култу-

ра,, физичка и техничка култура: Сојузниот завод за меѓу-
народна научна, просветногкултурна и техничка соработ-
ка, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита, Сојузниот секретаријат за правосудство и органи-
зација на сојузната управа и републичките и покраинските 
органи надлежни за прашањата на образованието, култу-
рата, физичката и техничката култура. 

Во подготовката на определени стручни материјали 
може да учествуваат и самоуправните интересни заедници 
во областа на образованието, културата, физичката и тех-
ничката култура;". 

Точ. 3 и 4 стануваат точ. 2 и 3. 

Член 6 
Овој1 договор влегува во сила кога ќе го потпишат си-

те учесници на овој договор, о 

Член 7 
Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“. 

Белград, 4 февруари 1987 година 

За Сојуз,ниот извршен совет, 
д-р Драги Данев, с. р. 

член на Сојузниот извршен 
совет 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
д-р Орхан Зубчевиќ, с. р. 

Заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за 

образование, наука, култура 
и 'физичка култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР 

i Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

член на Извршниот совет на 
Собранието на СР 

Македонија и претседател 
на Републичкиот комитет за 

образование и физичка 
култура 

За Извршниот Совет на 
Собранието на СР 

Словенија, 
Франци Пивец, с. р. 

член на Извршниот совет на 
Собранието на СР 

Словенија и претседател на 
Републичкиот комитет за 

вработување, образование и 
физичка култура 
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За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 
Миломир Петровиќ, с. р. 

иpeiсела тел на 
Републичкиот комитет за 
образование и физичка 

култура 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 

Божидар Гагро, с. р. 
претседател на 

Републичкиот комитет за 
-просвета, култура, физичка 

и техничка култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна 

Гора, 
Миодраг Лекиќ, с. р. 

член на Извршниот совет и 
претседател на 

Републичкиот комитет за 
образование, наука и 

култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП 

Војводина, 
Владислав Радаковиќ, с. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на 
Покраинскиот комитет за 

образование и култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово, 

д-р Ејуп Халити, с. р. 
член на Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово 

и претседател на 
Покраинскиот комитет за 

образование, наука и 
култура 

Овој договор 
СФРЈ“. 

Член 3 
ќе се објави во „Службен лист на 

324. 
Врз основа на член 269 од Законот за основите на сис-

темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцегови-
на, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот 
совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Војводина и Извршниот совет на Собрание-
то на САП Косово, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА СОРАБОТКА И 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАБОТАТА ВРЗ ЗАДАЧИТЕ И 
РАБОТИТЕ ОД ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС ВО ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ОБЛАСТИ 

Член 1 
Во Договорот за соработка и усогласување на рабо-

тата врз задачите и работите од заеднички интерес во оп-
ределени области („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/80), 
членот 9 се менува и гласи: 

„Претседателот на Координациониот одбор го име-
нува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови 
за време од четири години/' 

Член 2 
Овој договор влегува во сила кота ќе го потпишат си-

те учесници на овој договор. 

Белград, 4 февруари 1987 година 
За Сојузниот извршен совет, 

д-р Драги Данев, С. р. 
член на Сојузниот извршен 

совет 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Босна и 

Херцеговина, 
д-р Орхан Зубчевнќ, с. р. 

заменик на претседателот на 
Републичкиот комитет за 

образование, наука, култура 
и физичка култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР 

Македонија, 
д-р Саво Климовски, с. р. 

член на Извршниот ,совет на 
Собранието на СР 

Македонија и претседател 
-на Републичкиот комитет за 

образование и физичка 
кул гура 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР 

Словенија, 
Франин Пивеи, с. р. 

член на Извршниот совет на 
Собранието на СР 

Словенија и претседател на 
Републичкиот комитет Ѕа 

воспитување, образование и 
физичка култура 

За Извршниот совет на 
Собранието на СР Србија, 
Миломир Петровиќ, с. р. 

претседател на 
Републичкиот комитет за 

образование и физичка 
култура 

За Извршниот совет на 
Саборот на СР Хрватска, 

Божидар Гагро, с. р. 
претседател на 

Републичкиот комитет за 
просвета, култура, физичка 

и техничка култура 
За Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна 

Гора, 
Миодраг Лекиќ, с. р. 

член на Извршниот совет и 
претседател на 

Републичкиот комитет за 
образование, наука и 

култура 
За Извршниот совет на 

Собранието на САП 
Војводина, 

Влалислав Радаковиќ, с. р. 
член на Извршниот совет и 

претседател на 
Покраинскиот комитет за 

образование и култура 
За Извршниот совет на 

Собранието на САП Косово, 
д-р Ејуп Хамити, с. р. 

член на Извршниот совет на 
Собранието на САП Косово 

и претседател на 
Покраинскиот комитет за 

ооразование, наука и 
култура 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОБЛИСКИ-
ТЕ МЕРИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОСНОВНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОСНОВАЊЕ НА-
РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЗДРАВСТВЕНАТА 

ДЕЈНОСТ 
1. Основните организации на здружен труд - Клини-

ка за пластична и реконструктивна хирургија, Клиника за 
абдоминална хирургија и Уролошка клиника во составот 
на Работната организација Хируршка дисциплина Сарае-
во, пред Уставниот суд на Југославија поведоа постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на Општествени-
от договор за поблиските мерила за организирање da ос-
новни организации на здружен труд и основање на работ-
ни организации од здравствената дејност „Службени лист 
СР Босне и Херцеговине", бр. 1/82). 

Предлагачите сметаат дека оспорениот општествен 
договор не е во согласност со Уставот на СФРЈ поради 
следните причини: што не го склучиле овластените орга-
ни на организациите на здружен труд во смисла на член 
124 од Уставот на СФРЈ; што уставното право на работ-
ниците на организирање на основни организации на 
здружен труд од член 36 на Уставот на СФРЈ се ограничу-
ва со број од 100 стандардни постели, и тоа со акт кој има 
договорен карактер а со кој не можат да се утврдуваат ус-
ловите за организирање на основни организации на 
здружен труд, туку само поблиски мерила за примену,вање 
на условите пропишани со Законот за здружениот труд. 

Поради истите причини предлагачите сметаат дека 
оспорениот општествен договор е во спротивност со Зако-
нот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херце-
говина за здравствена заштита. 

2. Со оспорениот општествен договор се утврдени 
поблиските мерила за применување на условите за орга-
низирање на основни организации на здружен труд и за 
основање на работни организации од здравствената деј-
ност, утврдени со Законот за здружениот труд и со Зако-
нот на СР Босна и Херцеговина за здравствена заштита, а 
со член 11 е утврдено дека дел од организацијата на 
здружен труд чија основна дејност е давање најсложени 
форми на здравствена заштита, може да се организира ка-
ко основна организација, ако покрај условите утврдени со 
Законот за здравствена заштита, има најмалку 100 стан-
дардни постели, соодветен простор, опрема и кадри. Ос-
порениот општествен договор го склучија Извршниот со-
вет на Собранието на СР БиХ, Советот на Сојузот на син-
дикатите на БиХ, Стопанската комора на БиХ, Сојузот на 
самоуправните интересни заедници за здравствена зашти-
та на БиХ и Општото здружение на здравствените органи-
зации на БиХ. 

3. Со член 36 од Уставнот на СФРЈ, е утврдено дека 
работниците во делот на работната организација кој пр-
етставува работна целина, во кој резултатот од нивниот 
заеднички труд може самостојно да се изрази како вред-
ност во работната организација или на пазарот и во кој 
работниците можат да ги остваруваат своите општестве-
но-економски и други самоуправни права, имаат право и 
должност таквиот дел на работната организација да го ор-
ганизираат како основна организација на здружен труд. 
Со член 49 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека со закон, 
или со одлука на собранието на општествено-политичката 
заедница заснована врз закон, можат да се пропишат оп-
штите услови и начинот на остварување, на посебниот оп-
штествен интерес, како и начинот на остварување на само-
управните права на работниците во согланост со тој инте-
рес. 

Со Уставот на СФРЈ, во чл. 124 и 126 е утврдено дека 
со организациите на здружен труд, коморите и други оп-
шти здруженија, самоуправните интересни заедници, дру-
гите самоуправни организации и заедници, органите на 
општествено-политичките заедници, синдикатите и други-
те општествено-политички организации и општествените 

организации со општествениот договор го обезбедуваат и 
го усогласуваат самоуправното уредување на општестве-
но-економските и други односи од поширок заеднички ин-
терес за учесниците на договор или од општ општествен 
интерес, како и општествениот договор ги обврзува учес-
ниците што ќе го склучат или ќе му пристапат. 

Со Законот на СР Босна и Херцеговина за здравстве-
на заштита („Службени лист СР Босне и Херцеговине", 
бр. 18/86) е утврдено, во согласност со член 49 од Уставот 
на СФРЈ, дека здравствената дејност е од посебен општес-
твен интерес (член И), а со член 123 дека со општествен 
договор можат да се разработат поблиски мерила за при-
менување на условите за организирање на основни орга-
низации на здружен труд од здравствени дејности, утврде-
ни со Законот за здружениот труд. 

Бидејќи со Законот на СР Босна и Херцеговина, сог-
ласно со член 49 од Уставот на СФРЈ, е утврдено дека 
здравствената дејност е од посебен општествен интерес и 
дека со општествен договор можат поблиску да се разра-
ботат мерилата за применување на условите за организи-
рање Htf самоуправни организации во здравствената деј-
ност утврдени со Законот за здружениот труд, според оце-
ната на Уставниот суд на Југославија, органите на учесни-
ците на Договорот, согласно со член 124 од Уставот на 
СФРЈ, се овластени да го склучат и да ги уредат општес-
твените односи од поширок општествен интерес. Судот 
оценува дека и односите утврдени со оспорените норми се 
согласни со Уставот на СФРЈ. Околноста што со оспоре-
ниот договор е утврдена обврската на учесниците, дека се-
кој, во рамките на својата надлежност, ќе се бори дел од, 
работниот процес, чија основна дејност е давање нај-' 
сложени форми на здравствена заштита, да може да се ор-
ганизира како основна организација на здружен труд само 
ако, покрај условите утврдени со закон има најмалку 100 
стандардни постели, соодветен простор, опрема и кадри, 
тој договор не го прави несогласен со Уставот на СФРЈ. 
Колку постели, опрема, соодветен кадар и каков простор 
учесниците на договорот ќе утврдат како услови за опти-
мална реализација на посебниот општествен интерес, е 
предмет на целесообразоста на уредувањето на тие одно-
си. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, не е надлежен да ја оценува спро-
тивност на оспорениот општествен договор со Законот 
за здружениот труд и со Законот на СР Босна и Херцего-
вина за здравствената заштита, туку Уставниот суд на 
Босна и Херцеговина, кој за тоа одлучувал со одлука У. 
бр. 239/85 сад 7 октомври 1986 година. 

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 
од Уставот на СФРЈ и чл. 35 и 36 од Деловникот на Устав-
ниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 јануа-
ри 1987 грдина, донесе 

Одлука 

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се 
утврди дека Општествениот договор за поблиските мери-
ла за организирање на основни организации на здружен 
труд и основање на работни организации од здравствена 
ДСЈНОСТ („Службени лист СР Босне и Херцвговине", бр. 
1/82) е несогласен со Уставот на СФРЈ и дека е спротивен 
со Законот за здружениот труд и со Законот на СР Босна и 
Херцеговина за здравствената заштита. 

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: претседател 
на Судот Иван Франко, и членови на Судот: Божидар Бу-
латовиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, 
д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, 
Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Мило-
сав Стиовиќ^ Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рама-
дан Враниќи. 

У-бр. 214/85 
12 јануари 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Правилникот за југословенски-
те стандарди за чисти хемикалии, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ'\ бр. 6/87 се поткраднала долу наведената 
грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАН-

ДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ 
Во точка 2 наместо зборовите: „JUS H.G8.265" треба 

да стојат зборовите: ,,JUS H.G8.259". 
Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 11 

март 1987 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

- за заслуги во развивањето и унапредувањето на 
пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Кралството Норвешка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Reidar Hirsti - новинар 

Бр. 108 
25 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопансксиот напредок наземјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

РО Градски саобраћај - Сарајево; 

Од С Р Х р в а т с к а 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во образованието на 
стручниот и научниот кадар, како и за значаен придонес за 
развојот и унапредувањето на медицинските науки 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Медицински факултет Свеучилишта „Владимир Ба-

кариќ' - Ријека. 

Бр. 109 
26 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Бајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : , 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Килибарда Саво Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Раденовић-Мићуновић Андрије Радмила; 

О д С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јовановић Василија Миливоје, Павић Јанка Живко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Мартиновић Васо Петар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Јанковић Митра Живадин, Јовановић Живојина Јо-

ван, Остроушка-Томић Велимира Милица; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Цветковић Саве Живко; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Балашев Миливоја Милован, Цвејић Војина Ружа, 

Чада Антала Михаљ, Петрикоња Живана Лазар, Попиво-
да Милутина Павле, Рапаић Мане Душан, Секулић Мане 
Милић; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Балинт Аладара Рудолф, Беловаи Михаља Михаљ, 
Борош-Ђеви Јаноша Јанош, Божовић Новака Драгутин, 
Буловић Јована Мирко, Дрљача Јове Славко, Дучић Ми-, 
лојице Љубомир, Дунаи Јаноша Тибор, Ђенадија Остоје 
Милорад, Ђукановић-Илије Видака Милуша, Гаруновић-
-Чавић Симе Добрила, Грковић Ђуре Васо, Јесенски Фер-
де Тибор, Јовановић Петра Александар, Јухас Рафаела 
Реже, Кустудић Вука Никола, Мандић Мирка Здравко, 
Мајсторовић Уроша Дарко, Михаљица-Лаушевић Миле-
т а Зорица, Обрадовић Новице Никодин, Одавић Лазара 
Миленко, Радин Саве Душан, Раонић Милована Вучко, 
Радосављевић Милорада Загорка, Саратлић Милана Ср-
бољуб, Сјеничић Ђорђа Никола, Вујошевић Рада Никола; 

- за особени заслуги во остварувањето и ширењето 
на братството и единството меѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Стевана Душан, Лаћак Ђуре Ђура; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Булут Митра Анђелко, Царић Лазара Слободан, 

Грња Јана Јурај, Лончар Алексе Миле, Првановић Станка 
Милева, Шарић Илије Мијо, Војводић Фрање Мартин, Зо-
тов ић Радомира Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрејиќ Раде Мита, Бартош Петра Јохан, Батас 

Петра Милан, Бичкеи Плеша Пад, Блажић-Мушицки 
Славка Љубинка, Богдановић Николе Благоје, Богић "Буре 
Богдан, Бокшан Лазара Зоран, Вртка Мише Јан, Брујић 
Лазе Милан, Бузго Јаноша Јанош, Црногорац Јована Пе-
тар, Цветичанин-Кораћ Јанка Марија, Цветков Пере То-
мислав, Ћалић Бранка Живан, Ћирић-Барач Миливоја Би-
серка, Дамјан Виргила др Ђорђе, Дамјановић Нике Јели-
ца, Даутовић Глигорија др Љубица, Драгаш Јована 
Божидар, Гацић Живана Споменка, Гојков Секула Милис-
ко, Граца Ференца Антал, Грковић Ђорђа Душан, Јакшић 
Јована Радомир, Јанић Георгија Иван, Јојић-Стојков Бог-
дана Мира, Карановић Миле Ђорђе, Карапанџић Грује 
Душан, Кендереши Амбруша Геза, Кишкарољ Ференца 
Шандор, Кљајић Раде Милан, Косановић Милана Ђуро, 
Козма Шандора Имре, Краљ Трибуна Јован, Куколеча 
Петра Стојан, Кутлача Марка Саво, Лазар Гезе Ерне, Лу-
кић Небојше Видоје, Маринковић Лазара Ђорђе, Марков 
Борислава Стеван, Мерњиков Емилијана Василије, Мија-
вец Милета Јован, Микловиц Јана Јан, Милановић-Нова-
ковић Николе Љиљана, Милошев Милоша Петар, Миш-
кичевић Ђорђа Боривоје, Младеновић Вукадина Бранко, 
Нађ Иштвана Иван, Недељковић Милутина Михајло, Но-
ваковић Грујице Божидар, Париповић Милана др Десан-
ка, Петрови!! Петра Војислав, Попов Уроша Алекса, Пу-
шић Вукашина Ђура, Радишић Богдана Божо, Рајевиќ Не-
дел,ка Коста, Рибар Бранка Владимир, Ристић-Влајнић 
Бранка Оливера, Сабадош Евгена Михајло, Сантрач Томе 
Даница, Савић Душана Мирјана, Солтоковић Адама То-
мислав, Стојков Богдана Александар, Стојшић Светозара 
Василије, Стокућа Тривуна Срђан, Szasz Gydrgy Karoly, 
Шинко Ивана Вјекослав, Шеан Ференца Ерне, Тадић Ан-
тонија Мирко, Тица Симеуна Љубомир, Тинтор Уроша 
Душан, Урбан Марије Марко, Варга Иштвана Ержебет, 
Варга-Косо Арпада Каталин, Влајованов-Максић Круни-
це Олга, Зец Симе Никола, Зиројевић Саве Гојко, Живко-
вић-Томашевић Љубисава Милица; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Боровица Мане Раде, Цвејић-Радосављевић Младена 

Иванка, Давидовац-Милин Стевана Катица, Дујковић Рај-

ка Петар, Фелбапов Марка Радослав, Fur Mihaaly Петер, 
Кормањош Винце Ласло, Марковић Ратомира Миломир, 
Обрадовић Мураша Драган, Панчић Радисава Зоран, Пет-
ровић Петка Љубинко, Поповић-Витасовић Обрада Рави-
јојла, Стефановић Живана Никола, Сунајко Јована Ду-
шанка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић Ђоке Ђура, Барабаш Јожефа Бела, Чепин 

Антуна Виктор, Деме-Шарић Ивана Анка, Девић Бранка 
Слободан, Ђукић Андрије Драгољуб, Ђурић Игњата Ми-
лан, Кун Михајла Ладислав, Лелеа Косте Илеана, Марге-
та Јуре Данко, Павловић Живојина Раденко, Пена-Марци-
кић Милета Живка, Радовић-Глигић Боже Вукосава, 
Живковић Живојина Драган; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Блесић Петра Антун, Милић Властимира Драган, Ра-

дичанин Николе Богдан, Сапожниченко Михајла Мирос-
лав. 

Бр. 110 
28 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 
- по повод дваесетгодишнината од животот и долго-

годишната револуционерна работа, а за особени зслуги во 
негувањето и зацврстувањето на пријателските односи и 
соработката меѓу Сојузот на комунитетите на Југославија 
и Комунистичката партија на Шпанија, како и за значаен 
придонес кон развивањето на комунистичкото и работ-
ничкото движење 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
Dolores Ibarruri - La Passionaria претседател на Кому-

нистичката партија на Шпанија. 

Бр. 111 
27 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

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

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 
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о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

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

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ali Hikmet Alp, извонреден и ополномоштен амбаса-
дор на Република Турција во Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Бр. 112 
9 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Антонић Жарка Иван, Беговац Косте Сретен, Ћирић 

Влајка Петар, Дикић Јеврема Милорад, Дедакин Лазара 
Вукашин, Дивјак Јована Душан, Дукић Анђелка Владо, 
Грујић Живојина Славомир, Исаковић Александра Радос-
лав, Јеловац Симе Стеван, Јевтић Крсте Милован, Карли-
чић Милана Милорад, Котуровић Милисава Милан, Ло-
вић Јеврема Величко, Марјановић Гвоздена Милутин, Ми-
јушковић Милете Милорад, Миличић Миће Новак, Мра-
ковић Мила Стево, Пајичић Тимотија Милосав, Пијеваљ-
чић Пера Алексије, Ракић - Халић Ивана Наталија, Седла-
чек Стевана Стеван, Танасић Павла Живадин, Златановић 
Милентија Бора, Жеравица Милорада Ранко; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Ђоковић Илије Пера, Павловић Драгољуба Живота; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аћимовић Аћима Михајло, Бажалац Миленка Жа-
рко, Бешировић Ризвана Аљо, Благојевић Хранислава То-
мислав, Бобек Ђуре Стјепан, Ћирић Живојина Синиша, 
Ћирковић Ђорђа Милоје, Ћојдер Милана Мирко, Ћоро-
вић Јусуфа Авдо, Чорбић Спасоја Иван, Дашић Јорде Ми-
лета, Дуванчић Филипа Иван, Ђаковић Марка Иван, Ђо-
рђевић Стевана Божидар, Ђорђевић Душана Љубинко, 
Ђурић Василија Никола, Ђуровић Величка Тодор, Гојко-
вић Филипа Миленко, Грујић Драгана Милош, Ивић Ива-
на Винка, Јакуповић Делије Ходо, Јанаћковић Милорада 
Грујица, Јефтић Чедомира Драгослав, Јелић Владимира 
Радомир, Јовановић Велимира Радиша, Каличанин Јевђе-
на Драго, Каличанин Димитрија Милоица, Кондић Мила 
Никола, Костић Вељка Бора, Которчевић - Здравковић 
Милорада Видосава, Крџавац Антонија Будимир, Крстић 
Драгише Живорад, Манојловић Вилимана Драган, Марсе-
нић Вукића Драгутин, Мелић Мурата Рецеп, Миленковић 

Саве Живојин, Миливојевић Живојина Светислав, Мило-
јевић Владислава Розмир, Милошевић Чедомира Новак, 
Милошевић Димитрија Теодор, Миловановић - Радоми-
ровић Драгутивна Анка, Мрвић Танаска Миладин, Муњић 
Филипа Ђорђе, Мушовић Лазара Владимир, Недељковић 
Димитрија Ђорђе, Никитовић Милосава Славко, Николић 
Зарија Витомир, Николић Николе Живојин, Пантић Жи-
војина Михајло, Паунови?! Михајла Живорад, Павловић 
Радосава Марјан, Петковић Предрага Драгић, Петрови?! 
Душана Владислав, Радача Илије Петар, Радивојевић 
Александра Станимир, Радосављевић Момчила Душан, 
Радовановић Добривоја Живота, Радовић - Жикић Иеидо-
ра Марица, Рујовић Мурата Ризо, Синђелић Живка Мило-
рад, Срдић Николе Милутин, Станковић Станимира 
Станко, Станојчић Сретена Драгутин, Стојадиновић - Ко-
чевић Милића Даница, Стојановић Стевана Светислав, 
Стојић Радомира Букета, Шашић Петра Миљко, Тадић 
Драгутин Милорад, Тодоровић Радосава Љубивоје, Тодо-
ровић Радоша Милошин, Торбица Јова Остоја, Трипковић 
Јована Жарко, Ваковић Радована Драган, Велисављевић 
Радојка Љубиша, Власоњић Драшка Милисав, Војновкћ 
Стојана Драгица, Врготић Марка Жарко, Вукић Милета 
Марија, Вукотић - Митић Животе Радмила, Вуковнћ Ми-
лана Илија, Вуксановић - Максимовић Михајл а Милица, 
Загорац Илије Миленко, Живковић Костадина Петар; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ђурановић Васе Марица; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Богуновић Живојина Михаило, Бокић Рада Бранис-

лав, Ћирић Милана Боривоје, Гоцевић Антоније Радос-
лав, Голубичић Милана Властимир, Јанков Косте Стојан, 
Јовичић Милорада Цвеја, Лекић Благоја Милун, Марин-
ковић Павла Властимир, Милорадовић - Милованови!! 
Живојина Јелисавета, Младеновић Саве Драгослав, Огње-
новић Симе Вукашин, Почуча Бранка Јован, Радмиловић 
Томе Младен, Рајичић Миладина Драгомир, Смиљковић 
Добросава Живорад, Стојановић Димитрија Миодраг, 
Шкорић Стевана Александар, Вилотић Недељка Власти-
мир, Вујисић Батрића Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аџемовић Средоја Миленија, Алексић Петра Алек-

сандар, Алексић Драгутина Бранислав, Алексић Павла 
Милић, Алуровић Тиодора Божин, Андрић Вели мира Ра-
домир, Андрић Мирка Томислав, Анђелковић Љубисава 
Радомир, Антић Жике Радивоје, Антић Милутина Живод-
раг, Антонић Милорада Радмила, Атанацковић Љубоми-
ра Милан, Аврамовић Војислава Предраг - Драган, Бај-
чић Љубомира Боривоје, Бајић Благоја Богољуб, Бајић -
Петковић Божидара Божидарка; Бајић Љубинка Драгос-
лав, Бајровић Рама Мехмед, Баровић Томице Милић, Бас-
та Буде Никола, Батарило Јозе Филип, Баврлић Јове Спа-
соје, Бишевац Хаџа Вејсел, Богдановић Милојка Јован, 
Богданови!! Душана Жарко, Бојковић Чедомира Никола, 
Боричић Вука Александар^ Боричић Јована Јагош, Бороје-
вић Марка Милош, Бранковиќ Милије Светомир, Браша-
нац Милоша Јевто, Брежанин Бешира Зећир, Црнчевић 
Митра Бошко, Цветковић Косте Александар, Цветковић 
Милорада Матеја, Цветковић Ђуре Радован, Чајић Добро-
сава Борисав, Чарапић Видоја Радован, Чмерић - Стани-
мировић Уроша Љубинка, Чолић Божидара Богдан, Ћи-
рић - Деспотовић Видена Слободанка, Ћирић Драгутина 
Смиља, Дамњановић Богића Драгољуб, Дамњановић -
Миловић Радоша Снежана, Дошеновић Триве Војин, Ду-
боњац Миодрага Милош, Ђенић - Вукомировић Гвоздена 
Десанка, Ђокић Борислава Александар, Ђокић Бучете 
Божидар, Ђокић Милисава Никола, Ђокић Јована Радојко, 
Ђокић Владимира Стадомир, Ђорђевић Добросава Дани-
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ло, Ђорђевић Мирка Драгиша, Ђорђевић Душана 
Божидар, Ђорђевић Николе Јосиф, Ђорђевић Ђорђа Миха-
ило, Ђорђевић Светозара Миомир, Ђорђевић Милисава 
Војислав, Ђорђевић Манојла Вукашин, Ђошић Милована 
Александар, Ђурбабић Борислава Предраг, Ђурић - Стој-
чевић Николе Пелка, Ђурковић Живана Радослав, Ђуро-
вић Радосава Живојин, Емини Османа Раиф, Фејзи Хакија 
Јусуф, Филиповић - Јовановић Милорада Олгица, Гајић 
Милинка Александар, Гајић Блажа Душан, Гајић Видоја 
Милош, Гајић Душана Надежда, Гајић Петра Никола, Га-
шић Тодора Мирко, Гавран Јована Милева, Гаврић Срећ-
ка Лазар, Главинић Радоја Миломир, Гмитровић Николе 
Славко, Голубовић - Марковић Радивоја Љиљана, Голу-
бовић Томе Владета, Грковић Љубише Митар, Грубач 
Владислава Момчило, Грујић Ратомира Грујица, Хаџић 
Амира Реџо, Хамзагић Хамзе Фахир, Игњатовић Драго-
мира Љубиша, Игњатовић Тасе Саво, Илић Миломира 
Мирољуб, Илић Гаврила Новица, Илић - Петровић Ранка 
Оливера, Илић Трајка Тодор, Илић Матеје Томислав, 
Исаиловић Тихомира Живко, Исаковић Божидара Алек-
сандар, Ивановић Здравка Угљеша, Ивковић Драгомира 
Драгиша, Ивковић Николе Љубисав, Јанковић Јакова Ћи-
ра, Јаковљевић Драгутина Љубодраг, Јаковљевић Јакова 
Милош, Јанковић Круне Милан, Јанковић Николе Милан, 
Јанковић - Андрејевић Милована Олга, Јањић Живојина 
Радомир, Јарић Стевана Радомир, Јеленковић Живојина 
Момир, Јелић Јована Велиша, Јелић - Поповић Јорге Ве-
рослава, Јевтић - Весић Живојина Љубица, Јевтовић Љу-
бомира Мил,ко, Јоксимовић Драгића Жарко, Јовић Драго-
љуба Милорад, Јовановић Милојка Бранислав, Јовановић 
Миодрага Драгиша, Јовановић Душана Мићо, Јованковић 
Божидара Милан, Јовановић Драгомира Милан, Јовано-
вић - Инђић Милована Милена, Јовановић Стојадина 
Славољуб, Јовановић - Мандић Миленка Снежана, Јова-
новић Љубомира Стеван, Јовановић Милутина Томислав, 
Јовановић Крсте Властимир, Јовановић Милоша Вукоји-
ца, Јовановски Стојана Копе, Јовић Благоја Божидар, Јо-
вичић Михаила Тихомир, Јурић Рада Зорка, Кадрић Вехба 
Хамдија, Караџић Милутина Вук, Касаповић Реџе Мехо, 
Кастратовић Симона Душан, Кавазовић Мустафе Беху-
дин, Кнежевић Мирослава Цветко, Књегињић Милана Те-
гне, Коцић Јована Обрад, Коларевић Живана Душан, Ком-
ленски Ђорђа Драгомир, Комненић Шпира Жарко, Кос;-
тић Драгољуба Боривоје, Костић Вукадина Петар, Костић 
Матеја Рајко, Ковач Арсена Радмила, Котник Адолфа 
Бранимир, Крапчевић.Милана Љубиша, Кречковић Мило-
вана Миливоје, Кривокапић Ђорђа Блажо, Крстић Влади-
сава Урош, Крстић - Ђорђевић Тодора Зора, Кунстек Пе-
тера Јулијана, Курћубић Средоја Мирко, Кузмановић 
Марка Радослав, Лаћарак Николе Лазар, Лазаревски Трај-
ка Милан, Лекић Милосава Радоња, Лепосавић Драгољу-
ба Вучић, Лојаница - Јеремић Радомира Драгица, Лончар 
Милке Милан, Лучић Леонида Војислав, Љубеновић Сто-
јана Миливоје, Маџаревић Милана Драгољуб, Мајсторо-
вић Милоша Михајло, Максимовић Стојана Драган, Мак-
симовић Цветка Драгомир, Максимовић Чедомира Лазар, 
Максимовић Радована Милош, Максимовић Тодосија 
Момчило, Максимовић Божидара Радован, Манић Петра 
Радомир, Манојловић Животе Петар, Марић Николе 
Илинка, Маринковић Светомира Божидар, Маринковић 
Танасија Илија, Марјановић Ђорђа Александар, Марко-
вић Драгољуба Љубивоје, Марковић Бранислава Миод-
раг, Марковић Живка Мирослав, Марковић Борисава Ра-
дисав, Марковић Живадина Радивоје, Марковић Драгољу-
ба Славољуб, Марковић Драгог Слободан, Марковић Жи-
војина Тихомир, Марковић Милана Жарко, Маснец Ива-
на Иван, Матовић Милана Драгољуб, Медић - Пуђаш Ла-
зара Милица, Мемедовић Јована Никола, Михајловић -
Јанковић Огњена Надежда, Михајловић Стојана Слобо-
дан, Михајловић Димитрија Велибор, Михић Ђуре Бран-
ко, Мијалковић Стевана Лазар, Мијалковић - Зорић Бра-
нислава Снежана, Мијатовић - Ђонлић Милосава Вукоса-
ва, Миладиновић - Томић Живојина Лепосава, Миладино-
вић Милорада Миливоје, Милић Илије Марица, Милић 
Милутина Миодраг, Милић Ратомира Радојко, Милисав-
љевић Будимира Вукоје, Миливојевић Станка Миломир, 
Миливојевић Светислава Радослав, Милојевић Ивка Ми-
лутин, Милојевић Михаила Миодраг, Милојевић - Пауно-
вић Мирослава Вера, Милојевић Милутина Властимир, 
Милорадовић Марисава Драгољуб, Милорадовић Драго-

мира Страхиња, Милорадовић Новака Светозар, Мило-
сављевић - Цекић Гвоздена Љубица, Милошевић Мирка 
Божидар, Милошевић Николе Оливера, Миловановић 
Михаила Бранислав, Миловановић Милана Мирослав, 
Миловановић Бранка Слободан, Милуновић Драгића 
Славомир, Милутиновић Животе Десимир, Милутиновић 
Живка Најдан, Милутиновић Миодрага Радивоје, Минчић 
Владимира Добросав, Миндић Александра Видосав, Ми-
нић Миодрага Петко, Мишић Стојана Боривоје, Митић 
Милана Ђорђе, Митић Жарка Миодраг, Митић Антанаса 
Војислав, Митић Милорада Вукосав, Митов Стојана Мар-
ко, Митровић - Бошковић Драгослава Босиљка, Митро-
вић - Церовић Миодрага Љубица, Митровић Жарка Ми-
тар, Митровић - Јелић Војислава Рада, Митровић Душана 
Влајко, Младеновић Драга Драгић, Младеновић Чедоми-
ра Михајло, Младеновић Михајла Миодраг, Младеновић 
Ратомира Обрен, Мунћановић Стевана Владислав, Мурар 
Милована Василије, Мусић Елмаза Хивзо, Мутавџић Ра-
денка Миљко, Наглић Луке Зоран, Недељковић Драгољу-
ба Славиша, Недељковић Петра Драгослав, Негоичић Јо-
вана Љубисав, Никић Филипа Станимир, Николић Ђорђа 
Александар, Николић - Вогрић Фрање Бранка, Николић -
Филиповић Велимира Љиљана, Николић Станка Љубиша, 
Николић Драгољуба Миленко, Новаковић Живојина 
Срећко, Новчић Ратка Бранислав, Обрадовић Марка Ђо-
рђе, Обрадовић Живојина Милисав, Обрадовић - Мило-
шевић Милорада Олга, Обућина Милана Миланко, Опсе-
Јшца - Дамјановић Милана Савка, Оравец Стевана Мом-
чило, Палић Александра Милорад, Паљевић Аље Хајро, 
Пантић Душана Живорад, Паповић Милутина Петко, 
Павловић Милана Љубомир, Павловић - Марјановић Ра-
дојка Мирјана, Павловић - Урошевић Драгомира Смиљ-
ка, Пејић Душана Хранислав, Перић - Станојевић Жарка 
Милица, Перишић Јанка Душан, Пешић Душана Коста, 
Пешић Војислава Томислав, Петијевић Крсте Шпиро, 
Петковић Живојина Миодраг, Петровић Сретена Бранис-
лав, Петровић - Милојевић Живадина Десанка, Петровић 
Тихомира Драгиша, Петровић Војислава Драгољуб, Пет-
ровић Петрашина Грозден, Петровић Добривоја Мирко, 
Петровић Јована Ђоко, Петровић Станоја Ђорђе, Петро-
вић Ђуре Петар, Пољак Фрање Рудолф, Поповиќ Чедеми-
ра Борислав, Поповић Драгомира Милан, Поповић Дра-
гутина Милан, Поповић Милана Митар, Праизовић Бори-
воја Момчило, Предраговић Боже Владимир, Премк -
Гортан Славка Даринка, Прокић Драгољуба Љубивоје, 
Протић Божидара Зоран, Првуловић Велимира Мирољуб, 
Пуцаревић Петка Живорад, Радаковић - Травица Бранка 
Љубица, Радибратовић Милоја Милета, Радичевић Блага 
Милорад, Радомировић Вошка Миодраг, Радосављевић 
Милене Ђурђе, Радовановић Давида Михајло, Радовано-
вић Јовице Петар, Радовановић Ђорђа Предраг, Радовић 
Угљеше Бранимир, Рахић Суље Скендер, Рајић Живојина 
Димитрије, Ракас Ђуре Јанош, Ракић Драгољуба Тихомир, 
Ракоњац Милисава Новак, Рамадановић Бајрама Махмут, 
Ранчић Мирослава Миодраг, Ранчић Светислава Мирос-
лав, Ранђеловић - Марковић Боривоја Загорка, Рапић Ду-
шана Дејан, Распоповић - Михајловић Бранка Златица, 
Релић Павла Милан, Ристановић Љубомира Никола, Рис-
тић Часлава Арсеније, Ристић Милутина Борка, Ристић 
Обрена Цветко, Ристић Милана Лазар, Ристиќ Милорада 
Милица, Ристик Петра Новица, Савић - Ристић Борисава 
Даница, Савић Душана Драгослав, Савић Миливоја Ми-
ленко, Селмановић Ћаила Аслан, Симић Војислава Атана-
сије, Симић Радомира Чедомир, Симић - Мудринић Ђуре 
Драгица, Симић Симе Милош, Симић Миљурка Милу-
тин, Симојловић Милана Душан, Смиљанић Нинка Сло-
бодан, Софтић Суља Емина, Соковић Веселина Милош, 
Спасић Витомира Раде, Спасић Петра Радојица, Спасић 
Добросава Радослав, Спасојевић Божидара Драгослав, 
Срећковић Здравка Милан, Станимировић Рајка Вујош, 
Сремац Марјана Миленко, Сретеновић - Милосављевић 
Војислава Чедина, Стајић - Тодоровић Александра Рад-
мила, Станкић Радомира Станоје, Стаменовић - Петро-
вић Павла Јованка, Стаменковић Зарија Синиша, Станчић 
Ђорђа Никола, Станековић Милана Љиљана, Станисав-
љевић Милке Крста, Станковић Драгића Бранимир, Стан-
ковић Живојина Мирослав, Станковић Благоја Сретен, 
Станковић Мирка Станиша, Станојковић Стојана Сретен, 
Станојловић Богољуба Велибор, Старчевић Петра Дане, 
Старчевић Николе Славко, Стефановић Станојла Вели-
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мир, Стековић Михајла Страхиња, Стеванић Радомира 
Ђорђе, Стевановић - Миладиновиќ Живојина Љиљана, 
Стевановић - Миливојевић Миомира Милица, Стоисав-
љевић Саве Михајло, Стојанчевић Драгића Живомир, 
Стојановић Милана Боривоје, Стојановић Драгољуба Јо-
ван, Стојановић Владимира Милен, Стојановић - Церо-
вић Шћепана Милица, Стојановић Мирослава Милорад, 
Стојановић - Драшковић Стојана Радмила, Стојановић 
Боривоја Сретен, Стојановић Николе Сретен, Стојановић 
Душана Војислав, Стојановић Димитрија Здравко, Стоја-
новић Мирка Зоран, Стојев - Василић Велимира Аница, 
Стојиљковић Мирка Божидар, Стојиљковић Ранковић Ра-
домира Олга, Стокановић Николе Драго, Стошић 
Божидара Александар, Стошић Драгутина Добривоје, 
Стошић Драгутина Добривоје, Стошић Радомира Милан, 
Стошић Трифуна Слободан, Шаркови?! Петка Драгољуб, 
Шесиваревић Зие Неђо, Шкорић мила Младен, Шпадијер 
Блажа Радислав, Штајнер Марка Ладислав, Штрбац Јоце 
Вел,ко, Тадић Станисава Милован, Терзић Илије Мила-
дин, Терзић Милорада Милутин, Тешовић - Радојичић 
Младена Марица, Тмушић Новића Миодраг, Тодоровић 
Петра Боривоје, Тодоровић Богосава Добросав, Томић 
Станка Ђорђе, Томић Радета Миодраг, Тошић Саве Пред-
раг, Трифуновић Николија Драгомир, Трифуновић Коста-
д и н Остоја, Трифуновић Добросава Живота, Трипковић -
Јовановић Светомира Загорка, Туркмановић - Гогалић 
Сул,е Ал,а, Узуновић Станка Славољуб, Васић Благоја 
Слободан, Васиљевић Цветка Витомир, Вејновић Саве 
Милан, Величковић Благоја Сретен, Велимировић Илије 
Јованка,Вељкавкћ - Ђошић Михајла Десанка, Вељковић 
Драгослава Радивоје, Вићовац Братислава Ратко, Вирије-
вић Радојка Мирослав, Витас Николе Душан, Витошевић 
Милоја Мирослав, Вранеш - Бранковић Драгослава Жи-
вадинка, Вртунић Милана Петар, Вучковац Васкрсија Ни-
кола, Вуић Илије Илија, Вујовиќ Живадина Милош, Вујо-
вић - Вилхар Андреја Силва, Вукас Манета Милка, Вуки-
ћевић Комнена Доброније, Вулик Саве Мирко, Здравко-
в,^! Душана Драган, Здравковић Радивоја Душан, Злато-
вић Јевте Владимир, Зорић Јанићија Милорад, Зубовић 
Ђуре Предраг, Жарковић Николе Спасоје, Живановић Иг-
н,ата Љубомир, Живанови!! Михајла Љубисав, Живако-
вић Милутина Радомир, Живковић Стојана Миодраг, 
Живковић Веселина Влајко, Жугић Вељка Мијат; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата за општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Млађан Милета Милан, Тодоровић Ђорђа Сокол; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексић Радомира. Радиша, Атанацковић Цветка 

Ђурђе, Бијорац Властимира Бранислав, Бисенић Сретена 
Милојко, Бисерчић - Цветковић Милије Драгослава, Бод-
рожнћ - Краљ Фрања Марија, Богатиновски - Илић Стан-
ка Севдалина, Богићевић Уроша Василије, Церовина Шће-
пана Мирослав, Цветковић Јордана Слободан, Давидовић 
Милке Бранко, Ђокић Сретена Благомир, Ђорђевић Дра-
гољуба Божидар, Ђурковић Марка Зорица, Гојак - Тали-
јан Јожета Јелена, Грацић - Хулић Џемаила Садика, 
Грчић Радослава Слободан, Хашимовић Ћамила Амко, 
Илић Мирослава Драгољуб, Јасенски Војислава Томис-
лав, Јездић Љубомира Ђорђе, Јојић Спасоја Милоје, Јова-
новић Миодрага Миодраг, Јовановић Рафа Новица, Јова-
новић Божидара Станојка, Костић Уроша Љиљана, 
Крстић Светислава Борислав, Лазаревић - Догањић Жи-
ворада Славка, Љуштановић - Пекић Марка Софија, Ма-
куљевић Војислава Александар, Мандић Милисава Миљ-
ко, Маричић Божидара Милосав, Мартинови!! - Костади-
нова^ Ставре Љубица, Милошевић Радоја Драгољуб, 
Мишевић Љубе Слободан, Мишкћ - Живановић Ђорђа 
Љубинка, Митић Гаврила Слободан, Недељковић Љубо-
мир а Александар, Николић Војислава Драгиша, Никшић 
Хуљсије Мехмедалија, Оцоковић Славољуба Саво, Пале-

чек Карла Драган, Павловић Јована Милорад, Пешић Жи-
веј ина Никола, Петровић Љубомира Душан, Петрови!! Јо-
вана Милан, Почуча Милоша Јован, Радојевић Драгосла-
ва Бранислав, Радојевић - Барјактаревић Гаврила Даница, 
Радосављевић Миливоја Драган, Ранђеловић Станимира 
Мирослав, Ресавац Живадина Милоје, Ромић Теофила 
Смиља, Савић - Каличанин Драгугина Љубица, Славнић 
Радоја Живорад, Станимировић Стојана Петар, Станисав-
љевић Живојина Велимир, Станојевић Светислава Вито-
мир, Стефановић Радисава Светислав, Стојанови?! Бојана 
Александар, Шаргић Љубомира Светозар, Шаулић - Сте-
фановић Властимира Љубица, Тамбурић - Карапанџић 
Милорада Милеса, Томашевић Антонија Ратко, Васић 
Александра Душан, Васиљевић - Стојановић Милана Љу-
бинка, Вељковић Живка Сава, Веселинови!! Михајла Сре-
тен, Вујић - Мијовић Живомира Станица, Вулетић - Ду-
дић Ђорђа Емилија, Зојић - Матић Светава Јелена, Жив-
кови!! Велимира Вел,ко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Агатоновић Милуна Живомир, Андрејић Драгољуба 

Аца, Анђелковић - Арсић Миодрага Бранка, Аничић 
Здравка Миливоје, Антић Милована Мирослав, Аранђело-
вић Миодрага Ђорђе, Арсић - Миловановић Марка Радос-
лава, Бјелић Јеленка Миломир, Богдановић Милована 
Живота, Богићевић Марка Бранислав, Бојковић Божидара 
Живомир, Божић Боривоја Властимир,- Брајевић Реље 
Драгоје, Булајић - Петровић Миодрага Мирјана, Чечарић 
Љубите Милија, Чедомировић Николе Светислав, Чека-
новић - Јањић Недел,ка Вулена, Чоловић Филипа Пред-
раг, Чоргић Радомира Луко, Дикић Александра Миодраг, 
Димитров Драгомира Драган, Дурковић - Ќостић Вука 
Милена, Ђурђић Обрена Бранислав, Фидинчев Ђуре Дра-
гиша, Филиповић - Гогева Серафина Ерика, Гроздановић 
- Милутиновић Зарија Мирослава, Грозданови!! Ђорђа 
Славко, Гујаничић Малише Љубиша, Хусовић Мухарема 
Хасим, Ибровић Ћазима Фадил, Илић - Ђорђевић Душа-
на Јосимка, Исаиловић Добривоја Драгиша, Иванови!! 
Светислава Новица, Јанковиќ Марка Драган, Јанковић -
Јовић Марка Љубинка, Јањић Светислава Станиша, Ја-
пунџић Рада Боривоје, Јевремовић Милбрада Томислав, 
Јеврић Милана Јулка, Јевтић Светислава Љубодраг, Јев-
тић Миодрага Слободан, Јевтић Војислава Живан, Јосипо-
вић Вида Зоран, Јовановић Милорада Добруна, Јовановић 
Радована Милић, Јованови!! Чедомира Милорад, Јовано-
ви!! Паје Паја, Јовановић - Милентијевић-Радоша Радми-
ла, Јованови!! - Лазовић Мирослава Станисава, Јованови?! 
Сретена Зоран, Јовановић Видосава Зоран, Јушковић Ми-
л е т а Ненад, Кнежевић - Алексић Живојина Марија, Ко-
чишевић Јосипа Јаков, Кочашинац Вукомана Владимир, 
Косановић Милана Ратко, Косановић Мила Влада, Кос-
ти!! - Стојановић Величка Нада, Кости?! - Јелић Живоми-
ра Зорица, Ковачеви!! Недел,ка Љубомир, Купрешанин 
Сава Драгољуб, Кузмановић - Папић Милована Миланка, 
Лазаревић Милутина Рајко, Лековић Арса Јела, Мадић 
Благоја Милован, Мајсторови!! Михајла Томислав, Ма-
ринковић Тихомира Љубомир, Маринковић - Пере Мила-
на Нада, Марјановић Живојина Пламенка, Матић - Он-
дрих Миша Ева, Мићић Живојина Мирјана, Михаиловић 
Милосава Негован, Михајловић Владислава Милорад, 
Мијовић Будимира Витомир, Милетић - Милосављевић 
Обрена Драга, Милић Рада Јово, Милић Милана Радисав, 
Милићевић Живојина Славољуб, Милојевић - Миладино-
ви?! Животе Марија, Милојевић - Недељковић Будимира 
Мирослава, Милошевић Светозара Драгомир, Миловано-
ви?! Часлава Миле, Минић Николе Љубица, Мирчетић 
Светозара Чедо, Мисаиловић Луке Милован, Митрови?^ 
Предрага Живора, Младеновић Љубомира Миодраг, Мој-
силовић Маринка Љубомир, Мујакић Ибрахима Алија, 
Мурселовић Ибрахима Мухарем, Мутуљевић Стевана 
Светислав, Недељковић - Стевановић Милентија Јана, Не-
дић Драгољуба Љубиша, Несторови!! - Томић Марка Ста-
на, Несторови!! Војислава Светомир, Николаеви!! Мило-
ша Драгутин, Николи?! - Ерчић Радомира Борка, Николи?! 
- Вучковић Петра Ружица, Нумановић Реџа Рахим, Обра 
довић - Малинић Драгана Ружица, Пановски Тома Павле, 
Пантић Јовице Милован, Пашић - Лацковић Живана Жи-
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вославка, Павковић - Недљков Станка Даница, Павловић 
Милоша Јован, Павловић Љубисава Томислав, Петровић 
- Ристовић Драгослава Љиљана, Петровић Миомира Ми-' 
лисав, Петровић Душана Мирољуб, Петрови!! - Јаковље-
вић Животија Оливера, Пистолић - Миленковић Степана 
Касија, Пижен Стјепана Јосип, Поповицки Радована Ми-
лан, Поповић - Кочинац Вукадина Љубица, Пушица Ми-
лојице Славко, Пушења - Николић Светислава Емилија, 
Рабреновић Јегдомира Добривоје, Радојковић Петра Дра-
ган, Радоњић - Стојанови!! Велимира Летовка, Радоњић -
Балашевић Косте Мира, Раичевић Радослава Зоран, Рајко-
вић Марина Јован, Ранђеловић Добривоја Раде, Ристић 
Драгутина Илија, Рсовац - Исаиловић Јована Марија, Си-
биновић - Јовановић Обрада Оливера, Симић Живана 
Момчило, Симић Драгомира Радомир, Славата Бранисла-
ва Миодраг, Спасић Радосава Живомир, Спасојевић Ра-
дојла Александар, Спасојевић Срећа Слободан, Станић 
Луке Ђорђе, Станковић Милутина Мирко, Стефановић -
Милошевић Бранислава Живана, Стевановић Михаила 
Миладин, Стојановић Георгија Борис, Стојанови!! Мила-
на Мирослав, Стојановић - Филиповић Љубомира Среб-
ра, Стојановић Милана Стеван, Стојановић Обрада Сте-
ван, Танкосић Ђуровић Милоја Младенка, Танасковић Ва-
се Млађен, Тодоровић Ђорђа Миодраг, Тодоровић - Ер-
нек Ратомира Снежана, Трајковић - Павловић Светолика 
Радослава, Трбић Ђорша Душко, Урошевић - Лекај Ђета 
Драгана, Урошевић Миломира Радош, Вељковић Мило-
рада Петар, Вељковић Витомира Радисав, Вељковић - Ни-
коли!! Милуна Смиља, Вукојичић - Живадинови!! Бој игла-
ва Љиљана, Живановић Животе Павле, Живановић Милу-
т и н Витомир, Живковић - Ђорђевић Радисава Петрија; 

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

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Андраш Андреје Михајло, Јоцић Јована Александар, 

Ранђеловић Светислава Александар, Стефановић Љубо-
мира Милан, Стојичић Властимира Радомир, Тодоровић 
Милорада Миодраг. 

Бр. 113 
17 декември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА ' 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 
- за особени зслуги и постигнати успеси во работата 

од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Кнежевић Антонија Александар, Марковић Симе Си-

ниша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакочевић Јакше Зора, Михаиловић - Никашиновић 

Југа Мирослава, Поповиќ - Лазареви!! Станимира Миле-
на; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Карапанџић Обрада Душанка; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за заслуги на волето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредокна земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Вуковић Максима Слободан; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Крџић Милутина Максим; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Леовац Милоша Љубица, Медојевић Мујкана Љубо-
мир, Хекало Мујкана Суљо, Перуновић Јове Васо, Секуло-
вић Велите Зорка; 

- за особени заслуги и посстигнати успеси во работа-
та од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чавић Марка Љубомир, Лакићевић Божине Слобо-

дан, Марковић Митра Вељко, Секуловић Миљана Петра-
шин, Угрин Јерка Антун; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Боричић Војина Ђоко, Божовић Миљана Данило, 

Дамјановић - Вујисић Станише Румица, Јочић Милутина 
Бранка, Јовановић Радована Радомир, Милановић - До-
шљак Раденка Коса, Мухадиновић Ботка Јован, Орлан-
дић Марка Ратко, Радевић Панта Милош, Радуловић Ве-
лите Божидар, Ракочевић Мата Војислав, Раковић Зарије 
Бранислав, Раковић Радоша Крстиња, Спасојевић Милу-
тин^ Јован, Шушкавчевић Спаса Даринка, Вујошевић 
Илије Војислав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Мујичић Риста Љубиша; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ђоковић Омера Џемал, Јаћимовић Луке Милица, Је-

лениќ! Душана Олга, Милатовић Војина Момир, Стијепо-
вић Вида Ђина; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Живковић Јована Георгије, Тодоровић Симе Мирко; 
t 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Вукић Лука Анте; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Марковић Винка Драгутин; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бартолић - Жупетић Мије Катица; 
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Од С Р М а к е д о н и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Божиноски Ѓорѓи Насте, Крстановски Устијан Благо-

ја, Мерџановски Методија Вељо, Зафиров Јован Зоран; 

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

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Димитровски Петре Стеван, Мојсов Благој Кирил, 
Ристовски Аксентија Седек, Жежов Мане Љубчо; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аврамова Илија Магда, Бадарева Михајло Елида, 

Невчев Благоја Кирил; 

Од С Р С р б и ј а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Сокић Радоша д-р Сретен; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Митић Александра Слободан, Митић Чедомира Ве-

лимир, Ранђеловић Војислава Томислав, Стаменковић Ви-
доја Слободан, Стојановић Јована Сретен, Живковић Че-
домира Јован; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Тодоровић Велимира Маринко; 

- за залагање и постигнати успеви во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Мартиновиќ Михајила Ђорђе, Митровић Була Зво-

нимир, Петровиќ - Будановић Дана Јелисавета, Живковић 
Јована Драган; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Перин Георгија Георгије; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бешлин Боривоја Ненад, Цуцић Светозара Радован, 

Цветић Љубомира Божа, Лазић Милинка Властимир, По-
пов Александра Милан, Тодоровић Загоре Жива; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бакић Деспота Милован, Балинт Андраша Силард, 

Ђурчић - Јурковић Душана Даница, Дошен - Штрбац Ми-
лоша Зора, Ђорђијев Сотира Сава, Ердман Михајла Фе-

ренц, Лалић - Николић Милорада Марија, Месарош Иш-
твана Данијел, Месарош Јаноша Ђерђ, Недељковић Вели-
мира Радомир, Радулов Боре Војислав, Речо Шандора Ан-
драш, Стокић Живана Милорад; в 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на 
општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Балмазовић Ђорђа Душан, Лукачев Милана Војис-

лав, Пап - Стојшин Георгија Јелена. 

Бр. 114 
18 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Брајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

О д С Р С р б и ј а 

, - за извонредни заслуги постигнати во образовани“ето 
на високостручни кадри, за значаен придонес кон научно-
-техничко-технолошкиот, стопанскиот и општествениот 
развој на земјата и кон изградба на социјалистичкото са-
моуправно општество, развивањето и негувањето на сло-
бодарсксите и револуционерните тенденции, како и за 
придонесот кон унапредувањето на меѓународната научна 
соработка 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Универзитет у Београду. 

Бр. 115 
12 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Бајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а : 

О д С А П К о с о в о 

- по повод четириесетгодишнината на постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
хуманитарни активности и социјална заштита, како и за 
придонесот кон ширењето на здравствената култура на 
граѓаните 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Црвени крст на Косово - Приштина 
Бр. 116 
18 декември 1985 година 
Белград 1,3 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

. се 

о д л и к у в а а т : 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 
- за заслуги во спасување на животот на луѓето и 

имотот како и за покажана храброст и самопожртвување, 
посмртно 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексић Петра Ђурица; 

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

Хаџикарић - Јакшић Тодора Мирјана; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јерковић Омера Ајдин, Махић Абас Недим; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Батинић Ђорђа Борка, Бркић Мирка Владимир, Бу-

љубашић Мустафе Мустафа, Човић - Трезнер Матије 
Божана, Ћерек - Важић Шћепана Стана, Гојак Мате Или-
ја, Ковач Фране Грго, Ристић Михаило Глишо, Зубић -
Куновац Николе Јелисавета; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Мркајић - Миличић Илије Мирјана, Перишић -

Плавшић Војислава Богдана; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Новковић Милића Марко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕ?Н ВЕНЕЦ 
Бежан Јанка Мато; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрејевић Милана Миодраг, Благојевић Марка Ду-

шан, Димитровски Петра Јосип, Ђекић Илије Ристо, Ђи-
ловић Адема Алија, Гедошевић Аксентија Душан, Гере 
Ђуре Фрањо, Гвозденовић Срете Дражен, Ковачевиќ Ста-

ницава Мирко, Кресојевић Нинка Бранко, Љољић Ђорђа 
Мирко, Љубичић Душана Раде, Миланковић - Цоковић 
Владимира Мирјана, Младеновић Петра Стратимир, Но-
вак Марјана Драго, Ољача Стевана Перо, Орешчанин Јове 
Душан, Поповић - Димић Мојсила Јованка, Ракић - Сеи-
зовић Војка Даница, Растија Стјепана Стјепан, Сабљица 
Наила Хусо, Станар Милана Војо, Стрмотић Антуна Јо-
сип, Суботић Раде Мирко, Шурлан Јована Драгутин, То-
манић Милице Драго, Вилхелм Рудолфа Антун, Винчић 
Раде Сава, Воркапић Милоша Пајо, Вујасиновић Петра 
Илија, Вуковић Миливоја Станко, Вулић - Мирнић Мир-
ка Радојка; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бесермењи Јоакима Јово, Божић Милоша Миле, Цу-

кар - Узелац Душана Зорица, Чер И вице Бланка, Чучко-
вић - Колонић "Буре Бранка, Данолић Јуре Марија, Дави-
довић Јеле Славко, Денисов Александра Владимир, Ди-
мић Тоше Теза, Дракулић Миле Никола, Дропулић Анте 
Мато, Ерић -- Марчетић Душана Ружица, Фабијан Мије 
Мијо, Гачановић Славка Ристо, Глухинић Стјепана Јурај, 
Грмуша Стоја Боро, Грмуша Марка Милорад, Јеремић 
Васе Константин, Јока - Батало Игњата Софија, Јуричек -
Сабади Јосипа Илонка, Конрад Антуна Владимир, Копић 
Иве Андрија, Ковчин Стевана Јован, Крајлак Драге Нада, 
Лазић - Јелача Младена Борка, Леко Петра Маринко, .Не-
мај ић Благоја Драгољуб, Лојић Ђемала Златко, Лукић 
Госте Недељко, Лукић Драгиње Петар, Мартиновић Јова-
на Петар, Милета Стојана Боро, Миросављевић Здравка 
Радинка, Мркобрад Ђуре Мирко, Несторовић Боже Јоца, 
Пајић Милоша Ненад, Паун Милана Марија, Пендељ -
Скоко Марка Марица, Прша - Барић Миле Ружа, Радовић 
Ивана Ивко, Раказовић - Миленковић Тоше Јованка, Са-
рађен - Колар Блажа Францишка, Седлар Илије Јован, 
Скокић Петра Милан, Стојановић Андрије Мирјана, Ше-
рић Ивана Јосип, Тијанић Благоја Ђуро, Токић Ивана 
Божо, Валечић Стјепана Фрањо, Велагић Ђорђа Милан, 
Береш Стјепана Ђуро, Вигњевић Милоша Мирко, Задро 
Лудвика Јозо, Зорановић Петра Божица. 

Бр. 117 
25 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајѕсовиќ, с, р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

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

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Јапонија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Tamio Amau, амбасадор на Јапонија во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 118 
24 декември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

о д л и к у в а а т : 

Од с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 

- по повод на триесетгодишнината на постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на архивската дејност, како и за значаен 
придонес кон проучувањето) на историјата на народите и 
народностите на Југославија и негувањето на револуцио-
нерните традиции 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Архив Југославије - Београд; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ћорић Вида Периша, Петровић Милоја Миодраг; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Копривица Тодора Никола, Струјић Анте Душан; 

Од С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод на стогодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во здравствената за-
штита и лекувањето на населението, како и за значаен 
придонес кон унапредувањето на здравствената служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Медицински центар - Дервента; 

- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во општото, стручното и 
марксистичкото образование на граѓаните, како и за при-
донес кон ширењето на просветата и културата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дом културе - Бањалука; 

- по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги во популаризирањето и развивањето на шахот и 
за успеси постигнати на натпреварите 

Шаховски клуб „Босна“ - Сарајево; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Буковац Ивана Јосип, Бувач Јове Ђука, Грђић Мило-

сава Миливој, Дервишкадић Арифа Рагиб, Мандић Јанка 
Миљан, Марјановић Ђуре Милан, Нухбеговић Мухамеда 
Шефик, Радић Ивана Ћиро, Радоњић Алексе Ђуро; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Ковачевић Николе Љубо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хајнешевић Васе Владо; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Алагић Шукрије Неџмудин, Башић Ахмеда Алија; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод четириесетгодишшѓната на постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на културно-уметничкиот живот и ама-
терското творештво 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дом омладине „Будо Томовић" - Титоград; 

- по повод дваесет и петгодишнината на излегување-
то, а за заслуги и успеси постигнати во областа на инфор-
мирањето на граѓаните и за придонес кон изградбата на 
социјалистичкото самоуправно општество. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Лист „Титоградска трибина“ - Титоград; 

- по повод шеесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредува-
њето на ловството и за придонес кон одгледување на ди-
веч 

Ловачко друштво - Цетиње; 

- по повод стогодишнината на постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во основното образованието и 
воспитување на младите генерации, како и за придонес 
кон ширење на просветата и културата 

Основна школа „Кекец" - Сутоморе, Бар; 

- по повод триесетгодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО „Еластик" - Фабрика за прераду пластике и со-

ларних уређаја - Титоград; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Баковић Радоја Тодор, Ћорић Павла Ђорђије, Ђу-

рашковић Божа др Филип, Грдинић Војина Симо, Катана 
Меха Ризах, Перуничић Млађена Бој пол ав, Радул овић 
Марка Пуниша, Смоловић Милинка Бранко, Шкарић 
Мустафе Алија, Шкеровић Блажа Даница 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Радошевић Сава Божо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Вукадиновић Милована Вуко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Доброволно ватрогасно друштво - Сесвете; 
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Од С Р Х р в а т с к а 

- по повод педесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во спасувањето на човечки 
животи, општествен и личен имот, со што е сторен придо-
нес кон социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво - Сесвете; 

- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за заслуги на унапредувањето на архивската служба, ка-
ко и за значаен придонес за проучувањето на историјата и 
негувањето на револуционерните традиции 

Хисториски архив у Карловцу; 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето на плани-
нарскиот спорт и за придонес кон негувањето на традици-
ите на братството и единството меѓу нашите народи и на-
родности. 

Планинарско друштво ПТТ „Слјеме" - Загреб; 

- по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Индустрија трикотаже „Итекс" - Илок, Вуковар; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Гргурић Јосипа Антун, Илић Боже Милан, Маслова-

ра Јована Милош, Мелчић Ивана Славко, Михаљевић 
Стјепана Миленко, Павелић Ивана Иван, Смрзлић Михај-
ла Милутин, Шварц Милана Прим. др. Крешимир, Трбоје-
вић Раде Мане, Воук Бале др Валентин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
^ ЗРАЦИ 

Чуљат Ивана Илија, Долинар Јакоба др Борис, Тиб-
љаш Винка Давид, Влахов Филипа Фране, Завада Људеви-
та Емануел; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Бобесић Фабијана Стјепан, Борота Миле Саво; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Витановић Гаје Бранко; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод четириесетгодишнината на излегувањето, 
а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на 
медицинските науки и за придонес кон стручното издига-
ње на кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Македонски медицински преглед - Скопје; 

- по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во омасовувањето, развива-
њето и унапредувањето на физичката култура и спортот и 
за успеси постигнати на натпреварите 

Младинското спортско друштво „Скопје“ - Скопје; 
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- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на 
земјоделското производство и развивањето на задругар-
ството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО Земјоделско-индустриски комбинат „Кочанско 

Поле“ - Кочани; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значње за стопанскиот напредок на земјата 

СОЗТ „Интекс" - Скопје, РО за производство на тек-
стилна конфекција „Пролетер“ - Кочани; 

- за долгогодишна револуционерна работа и за осо-
бени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани за 
слобода и независност на земјата, како и за значаен придо-
нес кон изградбата на социјалистичкото самоурпавно оп-
штество 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Станковски Стефан Бошко; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цветковић-Кочовска Петре Фана; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Лахтова Александрова Ката; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Бадев Ристо Илија, Новаковски Методије Негре; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВА И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Андоновски Тренев Данил; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Кушевски Димитар др Воислав, Трпков Илија Коста; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јовановски Трпко др Јовица; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- по повод стогодишнината на постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во образованието и вос-
питувањето на стручните кадри и за значаен придонес кон 
унапредувањето на земјоделското производство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Средна пољопривредна школа - Грм, Ново Место; 

- по повод стогодишнината на постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во спасувањето на човечки 
животи, општествен и приватен имот и ширење на пожар-
никарството, со што е сторен придонес кон социјалистич-
ката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Добровољно ватрогасно друштво - Дравоград; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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- по повод дваесет и петгодишнината на постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во развивањето на кул-
турно-забавниот живот и придонес кон ширењето на му-
зичката култура 

Хармоникашки оркестар КУД „Виде Прегарц" -
Љубљана; 

- за заслуги и успеси постигнати во основното обра-
зование и социјалистичкото воспитување на младите гене-
рации, како и за придонес кон ширењето на просветата и 
културата, 

Основна школа „Милојко Штрукељ" - Нова Горица; 

- по повод дваесетгодишнината на постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Горење-Елрад, Фабрика електронине, електроме-

ханике, антена и каблова - Горн,а Радгона; 

- по повод стогодишнината на постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во работата од значење за сто-
панскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Меркатор - Копитарна Севница; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арко Иван Андреј; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Светел, Јоже Станислав; 

Од С Р С р б и ј а 
- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 

а за особени заслуги во образованието на стручен и научен 
кадар, како и за значаен придонес во стопанскиот и оп-
штествениот развиток на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Економски факултет - Крагујевац; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
културно-уметничкиот живот и аматерското творештво 

Културно-уметничко друштво „Драган Марковик' 
Забрежје, Обреновац; 

- по повод стодваесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во основното об-
разование и воспитание на младите генерации, како и за 
придонес во ширењето на проеветата и културата 

Основна школа „Драгојло Дудић" - Мали Мокри 
Луг, Београд; 

Основна школа „Драгојло Дудић" - Мионица; 

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитание на младите генерации, како и за при-
донес во ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Отон Жупанчич - Земун; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и воспитание на младите генерации, како и за придо-
нес во ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Властимир Николић - Мирко Ма-
тт„" . t / - -„„П f - , 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на земјоделското производство и задру-
гариве, со што е направен значаен придонес во стопан-
скиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
СОУР Агроиндустријски комбинат „Шабан“ - Ша-

бан; 

- по повод шеесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во производство-
то и пласманот на волнени ткаенини и конфекција, со што 
е направен значаен придонес во стопанскиот напредок на 
земјата 

Индустрија вунених ткакина, конфекције и трико-
таже „Бранко Крсмановић" - Параћин; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во спасувањето на чо-
вечки животи, општествен и приватен имот и во развива-
њето на пожарникарството, со што е направен значаен 
придонес во социјалистичката изградба на земјата 

Ватрогасна бригада ГСУП-а - Београд; 

- по повод сто и педесетгодишнината од развојот на 
индустријата на кожи во Крагуевац и во Србија, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во работата од значење 
за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ Сб ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Индустрија хемијских производа, антизвучних мате-

ријала и прераде коже „Партизан“ - Крагујевац; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Грађевинска радка организација „Рад" - Врњачка Ба-
ња; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
РО „Будућност" - Индустрија машина и металне га-

лантерије - Бела Паланка; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јанковић Стоил,ка Столе, Милошевић-Дудин Кон-

стантина др Олга; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Светозара Драгослав, Брдарић Хермана 

Исидор, Деспотовић миодрага Милутин, Гроић Владе Бо-
ривоје, Ивковић Лазара Вел,ко, Лаловић-Гарибовић Ранка 
Катарина, Летић By косава Ратко, Марковић Љубомора 
Александар, Николић-Тадић Тривуна Стана, Танкосиќ 
Петра Коста; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 
Митић Витомира Рајко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јовановић Сретена Стеван; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
у^т,г.„^ Ћ Лтж PrtT?HtT?l ' 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Баић-Војводић Дане Бојана; 

О д С А П К о с о в о 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бураку Зејнељ Мазиом, Души Исмет др Минир, Јова-

новић Занфир Јован, Корани Шаип Ариш, Михајловић 
Илије Спаса, Ниџа Шућери Џељадин, Пачаризи Ејуп 
Емин; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

- по повод стогодишнкната од постоењето, а за осо-
бени заслуги и успеси постигнати во развивањето на хума-
нитарните активности и во ширењето на здравствената 
култура на граѓаните 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Општинска организација Црвеног крста - Суботица; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето на 
културно-уметничкиот живот и аматерското творештво 
меѓу железничарите и за придонесот кон ширењето на 
братство и единството меѓу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-уметничко друштво железничара „Брат-
ство-јединство" - Суботица; 

- по повод дваестеосумдесетгодишнината од постое-
њето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основ-
ното образование и воспитание на младите генерации во 
духот на братството и единството на нашите народи и на-
родности, како и за придонес во ширењето на просветата 
и културата 

Основна школа „Здравко Гложански" - Бечеј; 

- по повод триесетте дишник ата од излегувањето, а 
за заслуги и успеси постигнати во унапредувањето на еко-
номската мисла и практика и за придонесот кон воздигну-
вање^ на стручни кадри 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
- ЅВЕЗДА 

Часопис економиста Војводине „Привредна изград-
ила“ - Нови Сад; 

- по повод четириесетгодишнкната од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во образованието и воспи-
танието на слушно оштетени лица, како и за придонес во 
ширењето на просветата и културата 

Школски центар за образование и васпитање слушно 
оштећених лица - Суботица; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во унапредувањето на занает-
чиството и за придонесот во развивањето на малото сто-
панство 

У дружење самостално занатлија - Бечсј; 

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

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аћимац Ђуре Иван, Вујковић-Ламић Ивана Бруно. 

Бр. 119 
31 декември 1985 година 
Белград ^ 

Претседате 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

311. Закон за правата и должностите на сојузните 
органи во поглед на средствата во општестве-

' на сопственост што тие ги користат (Пречис-
тен текст) 541 

312. Одлука за измена на Одлуката за годишната и 
месечната аконтација на средствата на Фондот 
на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини за 1987 година 552 

313. Одлука за избор на претседател на Сојузниот 
општествен совет за прашања на општествено-
то уредување 553 

314. Одлука за разрешување на секрет,арот на Со-
јузниот општествен совет за прашања на оп-
штественото уредување 553 

315. Одлука за именување секретар на Сојузниот 
општествен совет за прашања на општествено-
то уредување - — - 553 

316. Правилник за метролошките услови за рабо-
тен еталон-уред за испитување на хронотахо-
г;рафи и таксамвтри - 1 553 

317. Наредба за дополнение на Наредбата за изда-
вање и амортизација на обврзниците на Фон-
дот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини 555 

318. Наредба за утврдување на граничните коридо-
ри - - 555 

319. Решение за повлекување од промет на лекот 
STILBOESTROL ADSORBAT а 50 за употреба 
во ветерината, производ на СОЗТ „Плива“ -
Загреб - ' - 555 

320. Решение за повлекување од промет на лекот 
STILBOESTROL маслен раствор 0,5% а 5 х 5 
ml за употреба во ветерината, производ на 
СОЗТ „Плива“ - Загреб - 556 

321. Решение за спроведување на статистичкото ис-
тражување Седумдневна туристичка анкета - 556 

322. Одлука за начинот-на издавање и формите на 
уверенијата и за начинот на заверување на ис-
правите што ги придружуваат стоките при из-
возот - - 556 

323. Договор за измени на Договорот за формира-
ње на Координациони одбори за одделни об-
ласти на стопанството и на општествените деј-
ности 558 

324. Договор за измена на Договорот за соработка 
и усогласување на работата врз задачите и ра-
ботите од заеднички интерес во определени об-
ласти - 559 

Одлука за оценување на уставноста и законитоста 
на Општествениот договор за поблиските ме-
рила за организирање на основни организации 
на здружен труд и основање на работни орга-
низации од здравствената дејност 560 

Исправка на Правилникот за југословенските стан-
дарди за чисти хемикалии 561 

Одликувања 561 
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