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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ«4 изле-
гува во издание иа српскохрватски 
одвоено хрватскосрпски, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик, — Огласи според тарифата. — 
Жиро-сметка каЈ Службата на опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Петок, 13 јануари 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД. XXXIV 

Цена на овој број е 8 динари. — 
Претплатата за 1978 година изнесува 
550 динари. — Редакција : Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт ф а х 226. — 
Телефони: централа 650-155; Уредни* 
штво 651-885; Служба за претплата 
651-732; Комерцијален сектор 651-671; 

Телекс 11756 

15. 
Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за . ком-

пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
и за обезбедување средства за исплатување на таа 
компензација („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/77), 
врз основа на согласноста со извршните совети на 
собранијата на републиките и извршните совети на 
собранијата на автономните покраини, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМ-
ПЕНЗАЦИИ ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1977 

ГОДИНА 

1. На организациите на здружен труд што про-
изведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња им се 
одобрува компензација-за вештачкото ѓубре прода-
дено и испорачано на следните купувачи: 

1) на организациите на здружен труд и на зем-
јоделските задруги, што се занимаваат со зем-
јоделство и шумарство сами или во кооперација со 
индивидуални производители, како и на индивиду-
алните производители за количествата што ги купу-
ваат за потребите на тоа производство; 

2) на организациите на здружен труд што вршат 
опити со вештачки ѓубриња и школуваат, односно 
оспособуваат кадри за земјоделството и шумарството 
за количествата што ќе ги набаваат за потребите на 
својата дејност; 

3) на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на вештачки ѓубриња за ко-
личествата што ќе им ги продадат на купувачите од 
одредбите под 1 и 2 од оваа точка, под услов тие при 
формирањето на малопродажна цена на вештачкото 
ѓубре врз набавната цена да ја засметаат пропиша-
ната маржа. 

2. Компензацијата за вештачките ѓубриња про-
дадени и испорачани на купувачите од точка 1 на 
оваа одлука во 1977 година за еден килограм актив-
на хранлива материја на азот, фосфор и калиум 
во сите видови на вештачки ѓубриња (единични, ме-
шани и комплексни), изнесува: 

Динари 
1,22 
1Д7 
1,487 

1) за азот (N) 
2) за фосфор ( Р 2 О 5 ) 

3) за калиум (К2О) 

За мешаните и комћлексните ѓубриња од став 1 
на оваа точка, компензацијата се исплатува и на 
име трошоци на производството во следните износи: 

1) за мешани ѓубриња — за 1 тона — 60 динари; 
2) за комплексни ѓубриња — за 1 тона — 91 ди-

нар. 
3, Количеството на активната хранлива мате-

рија- за КОЈ а се дава компензација се утврдува врз 
основа на важечките прописи за југословенските 
стандарди, односно прописите за состојките и дру-
гите особини на вештачки ѓубриња и за испитува-
њето на тие ѓубриња. 

Компензацијата за еден килограм активна хран-
лива материја за одделни видови ѓубриња од точка 2 
на оваа одлука се одобрува под услов одобрената 
продажна цена на производителот на ѓубрињата на 
купувачите од точка 1 на оваа одлука да с е намали 
за износот, на Компензацијата од точка 2 на оваа од-
лука и да се пресмета франко натоварено во вагон 
на железничката станица или во фабриката на про-
изводителот, или франко натоварено во брод, одно-
сно шлеп во пристаништето на производителот, од* 
носно натоварено во камион или друго превозно 
средство во фабриката на производителот. 

4. За вештачкото ѓубре од увоз компензацијата 
се дава за ѓубрињата наведени во точка 2 од оваа 
одлука, односно за вештачките ѓубриња слични на 
нив според содржината на активната хранлива б а -
терија во вештачкото ѓубре. 

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 
1 на оваа точка се одобрува во височина на разли-
ката помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре 
франко југословенска граница или CIF југосло-
венска лука (во која се содржани определените БИ-
ДОВИ и височини на трошоците), зголемени за тро-
шоците од границата, односио луката до ^ т о в а р -
ната станица за купувачот, освен за трошоците на 
возарината, и одобрената продажна цена на тоа или 
слично вештачко ѓубре од домашно производство 
намалена за износот на компензацијата во смисла на 
точка 2 од оваа одлука. 

Компензацијата од став 2 на оваа точка не мо-
ж е да биде поголема од компензацијата што се дава 
за единица активна хранлива материја од домашно 
производство. 

Проверувањето на пресметката на разликите од 
став 2 на оваа точка извршено од страна на подно-
сителот на барањето за компензацијата и исплатата 
на проверениот износ на разликата ги врши Служ-
бата на општественото книговодство. 

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се 
исплатува само за вештачките ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на важечките про-
писи за југословенските стандарди или на прописи-
те за квалитетот, односно за состојките и другите 
особини на вештачки ѓубриња. . 

6. На организациите на здружен труд од обла-
ста на земјоделството и на земјоделските задруги, 
што вештачкото ѓубре од домашно производство на-
бавено по цена намалена за износот на компенза* 
цијата, го складирале во периодот од 1 јули до 31 
декември 1977 година, ќе им се исплатува компенза-
ција во височина на трошоците на складирањето на 
тоа ѓубре, освен за трошоците на превозот од мес-
тото на производството до местото на складирањето, ~ 
со тоа што височината на трошоците на складира-
њето за еден kg ѓубре не,може да биде поголема од 
ОДО динари, односно од 0,20 динари заедно со кама-
тата за кредитите. 

Трошоците за складирање од став 1 од оваа 
точка ќе се исплатуваат во 1977 година за коли-
чествата до 100;000 тони азотне ѓубре (KAN 27°/о) И 
до 30.000 тони за комплексни ѓубриња. 
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Распределбата на количествата на вештачките 
ѓубриња од с5тав 2 на оваа точка на организациите 
на здружен труд и на земјоделските задруги што 
имаат право на компензација за складирање на веш-
тачките ѓубриња во републиките и автономните по-
краини ќе се изврши во Стопанската комора на Ј у -
гославија. 

Под трошоци за складирање, во смисла на оваа 
точка, се подразбираат трошоците за истовар, тро-
шоците за складирање и манипулација во склад и 
каматата на кредитите на вредноста на вештачкото 
ѓубре франко местото на складирањето. 

7. Корисникот на компензацијата што поднесува 
барање за компензација во смисла на одредбите 
на точ. 1, 4 и 6 од оваа одлука, е должен во факту-
рата да назначи дека поднел барање на компенза-
ција. 

Барањето за компензација мора да се поднесе 
до 31 јануари 1978 година, а за складирање — до 
31 март 1978 година. 

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружен труд или 
земјоделската задруга што ќе оствари компензација 
за количество на вештачко ѓубре за кое компенза-
цијата веќе е остварена, или организацијата на здру-
жен труд што не ќе постапи во смисла на одредбата 
на точка 7 од оваа одлука. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго .правно лице што вештачкото турбе купено 
по 'цена намалена за износот на компензацијата 
според оваа одлука ќе го продаде за намени спро-
тивни на одредбите на точка 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука ќе се применува врз количест-
вата на вештачко ѓубре произведени и продадени од 
1 јули до 31 декември 1977 година. 

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

Е. п. бр. 2 
9 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Веселка Ѓурановиќ, е. р. 

16. 

Врз основа на чл. 2 и 6 од Законот за компен-
зација на производителите на вештачки ѓубриња и 
за обезбедување средства за исплатување на таа 
компензација („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/77), 
врз основа на согласноста со извршните совети на 
собранијата на републиките и со извршните совети 
на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КОМ-
ПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО 1978 

ГОДИНА 

1. На организаците на здружен труд што произ-
ведуваат или увезуваат вештачки ѓубриња им се 
одобрува компензација за вештачко ѓубре продадено 
и испорачано на следните купувачи: 

1) на организациите на здружен труд и на зем-
јоделските задруги, што се занимаваат со земјодел-
ство и шумарство, сами или во кооперација со ин-
дивидуални производители, како и на индивидуал-
ните производители за количествата што ги купуваат 
за потребите на тоа производство; 

2) на организациите на здружен труд што ВР* 
шат опити со вештачки ѓубриња и школуваат, од-
носно оспособуваат кадри за земјоделство и шумар« 
ство за количествата што ќе ги набават за потребите 
»а својата дејност; 

3) на организациите на здружен труд што се 
занимаваат со промет на вештачки* ѓубриња за 
количествата што ќе им ги продадат на купувачите 
од одредбите под 1 и 2 од оваа точка, под услов тие 
при формирањето на малопродажната цена за 
вештачкото ѓубре врз набавната цена да ја засме-
таат пропишаната маржа. 

2. Компензацијата за вештачките ѓубриња про-
дадени и испорачани на купувачите од точка I на 
оваа одлука во 1978 година за еден килограм актив-
на хранлива материја на азот, фосфор и калиум 
во сите видови на вештачко ѓубре (едивични, мешани 
и комплексни), изнесува 

Динари 
1) за азот (N) 0,99 
2) за фосфор (P2O5) 1,12 
3) за калиум (КгО) 0,36 

3. Количеството на активната хранлива мате-
рија за која се дава компензација се утврдува врз 
основа на важечките прописи за југословенските 
стандарди, односно прописите за состојките и дру-
гите особини на вештачките ѓубриња и за -испи-
тувањето на тие ѓубриња! 

Компензацијата за еден килограм активна хран-
лива материја за одделните видови ѓубриња од точ-
ка 2 на оваа одлука се одобрува под услов одобре-
ната продажна цена на производителот на ѓубри-
њата на купувачите од точка 1 на оваа одлука да се 
намали за износот на компензацијата од точка 2 на 
оваа одлука и да се пресмета франко натоварено во 
вагон на железничката станица или во фабриката 
на производителот, или франко натоварено во брод, 
односно шлеп во пристаниште на производителот, 
односно франко камион или друго превозно сред-
ство во фабриката на производителот. 

4. За вештачкото ѓубре од увоз компензацијата 
се дава за ѓубрињата наведени во точка 2 од оваа 
одлука односно за вештачките ѓубриња слични на 
нив според содржината на активната хранлива ма-
терија во вештачкото ѓубре. 

Компензацијата за вештачките ѓубриња од став 1 
на оваа точка, се одобрува во височина на разли-
ката помеѓу набавната цена на вештачкото ѓубре 
франко југословенска граница или CIF југословен-
ска лука (во која се содржани определените видови 
и височините на трошоците), зголемени за трошоци-
те од границата, односно луката до истоварната 
станица на купувачот, освен за трошоците на во-
зарината и одобрената продажна цена на тоа или 
слично вештачко ѓубре од домашно производство 
намалена за износот на компензацијата во смисла на 
точка 2 од оваа одлука. 

Компензацијата од став 2 на оваа точка не може 
да биде поголема од компензацијата што се дава за 
единица на активна хранлива материја од точка 2 
на оваа одлука. 

Проверувањето на пресметката на разликите од 
став 2 на оваа точка извршено од страна на подно-
сителот на барањето за компензацијата и исплатата 
на проверениот износ на разликата ги врши Служ-
бата на општественото книговодство. 

5. Компензацијата од точка 2 на оваа одлука се 
исплатува само за вештачки ѓубриња што според 
својот квалитет им одговараат на важечките прописи 
за југословенските стандарди или на прописите за 
квалитетот, односно за состојките и другите особини 
на вештачките ѓубриња. 

6. Организациите на здружен труд и земјодел-
ските задруги, што имале право и го складирале 
вештачкото ѓубре до 31 декември 1977 година, врв 
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основа на точка в од Одлуката за износот и условите 
за давање компензации за вештачки ѓубриња во 1977 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/78), имаат 
право на трошоци за складирање на тоа ѓубре и во 
1978 година до 28 февруари 1978 година заклучно. 

Под трошоци за складирање, во смисла на 
став 1 од оваа точка, се подразбираат трошоците за 
истовар, трошоците за складирање и манипулација 
во складот и каматата на кредитите на вредноста 
на вештачкото ѓубре франко местото на складира-
њето. 

7. Корисникот на компензација што поднесува 
барање за компензација во смисла на одредбите на 
точ. 1, 4 и 6 од оваа одлука, е должен во фактурата 
да назначи дека поднел барање за компензација. 

Барањето за компензации според оваа одлука 
мора да се поднесе до 31 јануапи 1979 година, а за 
трошоците за складирање — до 31 март 1978 година. 

8. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружен труд или 
земјоделската задруга што ќе оствари компензација 
за количество на вештачко ѓубре за кое компенза-
цијата веќе е остварена, или организацијата на здру-
жен труд што не ќе постапи во смисла на одредбата 
на точка 7 од оваа одлука. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок организацијата на здружен труд или 
друго правно лице што вештачкото ѓубре купено по 
цена намалена за износот на компензацијата според 
оваа одлука, ќе го продаде за намени спротивни на 
одредбите на точка 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука ќе се применува врз количества-
та на вештачко ѓубре произведени и продадени од 
1 јануари до 31 декември 1978 година. 

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

Е. п. бр. 1 
9 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

17. 

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за ком-
пензација на производителите на вештачки ѓубриња 
и за обезбедување средства за исплатување на таа 
компензација („Службен лист на СФРЈ",- бр. 53/77), 
во согласност со извршните совети на собранијата, на 
републиките и извршните совети на собранијата на 
автономиите покраини Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ, НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И РОКОВИ-
ТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА 
НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИ-

ЊА ВО 1978 ГОДИНА 

1. За исплатување на компензацијата од чл. 1 и 
3 став 6 од Законот за компензација на производи-
телите на вештачки ѓубриња и за обезбедување сред-
ства за исплатување на таа конмпензација во 1978 
година републиките и автономните покраини се дол-
жни да уплатат на посебна сметка кај Службата на 
општественото книговодство на Југославија преку 
посебен придонес, сразмерно на своето учество во 
Обезбедувањето на средства на Буџетот на федера-
цијата за 1978 година, износ од 800,000.000 динари, и 
тоа: 

— во ООО динари — 

Република, односно Учество во Износ на 
автономна покраина % средствата 

1) СР Босна и Херцеговина 12,6 100.800 
2) СР Македонија 5,6 44.800 
3) СР Словенија 17,1 136.800 
4) СР Србија 24,5 196.000 
5) СР Хрватска 26,7 213.600 
6) СР Црна Гора 1,8 14.400 
7) САП Војводина 11,3 90.400 
8) САП Косово 0,4 3.200 

Републиките и автономните покраини се должни 
износот од став 1 на оваа точка да го уплатат во 
дванаесет еднакви рати до 15-тиот во месецот, по-
чнувајќи од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 3 
9 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, е. р. 

18. 
Врз основа на член 36 точка 35 став 2 од Зако-

нот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72, 55/72, 
28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА МЕДАЛЈОНИ, ЗНАЧКИ И ПРИДАТОЦИ, ШТО 
СЕ ИЗДАВААТ ПО ПОВОД НА НАСТАНИ ОД 
ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА НАРОДИТЕ И НАРОД-

НОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за ослободување од плаќање на 
данок на промет на медалјони, значки- и придато-
ци, што се издаваат по повод на настани од посеб-
но значење за народите и народностите на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74, 11/74, 
28/74, 8/75, 55/75, 12/76, 18/76, 26/76, 45/76, 27/77 и 
51/77) во точка 1а, во одредбата под 26 на крајот, 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додаваат 39 нови одредби, кои гласат: 

„27) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод прославата на Годината на технолошките 
иновации и заштита на правата на индустриска 
сопственост во Југославија; 

28) на јубиларните плакети „Нсези Београд 
1948—1978", што се издаваат по повод прославата 
на 30-годишнината од почетокот на изградбата на 
Нов Белград; 

29) на јубиларните значки врзани за прослава-
та на 40-го дишниот ата од доаѓањето на другарот 
Тито на чело на Сојузот на комунистите на Југосла-. 
вија, што ги издава Издавачки центар „Комунист"; 

30) на јубиларните значки „1. мај" што ги из-
даваат „Радничке новине" — Новинско-издаЕачка 
установа на Сојузот на синдикатите на Хрватска, 
како знак на признание во вршењето на синдикал-
ните функции; 
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31) на јубиларнмте значки на Музејот на Прво-
то заседание на АВНОЈ, што се издаваат по повод 
прославата на 35-годишнината на АВНОЈ и 25-годи-
шнината на работата и дејствувањето на тој музеј; 

32) иа јубиларним значки и плакети на Спорт-
ско друштво „Раднички" Обреновац, што се изда-
ваат по повод прославата на 50-годишнината од 
постоењето на тоа спортско друштво; 

33) на јубиларните значки и плакети што се 
издаваат по повод прославата на 35-годишнинага 
од одржувањето на I конгрес на УСАОЈ во Бихаќ; 

34) на јубиларним значки и плакети што се 
издаваат по повод прославата на 35-годишнината 
од одржувањето на првата „Партизанска олимпија-
да" во Фоча; 

35) на јубиларните значки и плакети што се 
издаваат по повод прославата на 80-годишнината 
Од работата на „Електробосна", Јајце; 

36) на јубиларните значки и плакети на Ослобо-
дителниот фронт на словенечкиот народ; 

37) на јубиларните значки и плакети „По па-
тиштата на љубљанските партизани"; 

38) на јубиларним медали со ликот на Џе-
мал Бие дик и Иво Андриќ; 

39) на јубиларните значки и медали со сим-
болот „Самоуправувач", „Неврзаност", „11. Конгрес 
»а Сојузот на комунистите на Југославија", „25 
години на АВНОЈ-а, 1943—1978", „Конференција на 
европската безбедност 1978. — Белград"; 

40) на -јубиларним значки „Ослободителен 
фронт"; 

41) на јубиларните значки j t плакети што ги 
издава Сојузот на здруженијата на борците од На-
родноослободителната војна на Словенија — по по-
вод прославата на 35-го'дишнииата од првото ослобо-
дување на територијата — ЛОКВЕ 1942—1977; 

42) на ју би ларните значки и плакети на Соју-
зот на социјалистичката младина на Словенија, 
што се издаваат по Л>вод значајни годишнини и 
акции; 

43) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод 40-годишнината од основачкиот конгрес на 
Комунистичката партија на Словенија, на јубилар-
ните спомен-значки од Народноослободителната 
борба и Револуцијата во рамките на неделата „Ко-
мунист 77", на јубиларните значки „Човек, наука, 
техника, продуктивност" и на значките што се из-
даваат по повод прославата на 20-годишнината на 
весникот „Комунист", што ги издава Новинско-из-
давачкото претпријатие „Комунист"; 

44) на јубиларним значки што се издаваат по 
повод ^-годишнината на работата на Друштвото 
ех libris на Словенија; 

45) на јубиларним значки што се издаваат по 
повод прославата на 70-годишнината на работата на 
Ловечкиот сојуз на Словенија и на значката „Чо-
век-природа" по повод Годината на заштита на 
околината; 

46) на јубиларните значки „Молнишка чета — 
ЗАДВОР 1941", што се издаваат по повод основа-
њето на првата словеначка партизанска „Молниш-
ка чета"; 

47) на јубиларните значки „Музичка младина 
на Југославија", што се издаваат по повод одржу-
вањето на IV конгрес на Музичката младина на 
Југославија; 

48) на јубиларните значки „70-годишнината на 
СЛД Содражица", што се издаваат по повод на -ју-
биларната прослава на Ревијата на словенечките 
ловечки пеачки хорови; 

49) на јубиларните значки „Да спречиме по-
жари" и на плакетите што се издаваат по повод 
прославата на јубилејот на Противпожарниот сојуз 
на Словенија; 

50) на јубиларним значки „Трета средба на 
активистите на Ослободителна фронта и борците 
ОД Народноослободителната војна на Нотрањска", 

51) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод прославата на шестата средба ва „грабнати 
деца" на Словенија; 

52) на 1убиларните значки „Коротка 1941—1945", 
што ги издава Централниот одбор на корушките 
партизани по повод прославата на ^-годишнината 
на работата; 

53) на јубиларните значки „Средба на инвали-
дите Љубљана 77" и на значките „Средба на 
младината на СРС и СРХ", што по повод одржу-
вањето на овие манифестации ги издава Работнич-
киот осигурител ен завод Поникве; 

54) на јубиларните плакети што, по повод про-
славата на јубилејот на Сојузот на комунистите на 
Југославија и другарот Тито, ги издава Индустри-
јата на земјоделски машини „Змај", Земун; 

55) на јубиларним значки „Белење Тито", што 
се издаваат по повод откривањето споменик на дру-
гарот Тито во Белење; 

56) на 1убиларните значки „Вукосавци", што се 
издаваат по повод изградбата на спомен парк во 
Вукосавци; 

57) на јубиларним значки што ги издава ПТТ 
Словенија по повод одржувањето на III собир на 
поштенско-телеграфско-телефонските работници на 
Словенија во Лошка Долина; 

58) на јубиларните значки „Партизански кури-
ри", што се издаваат по повод прославата на 40-го-
дишнината на Сојузот на комунистите на Слове-
нија; 

59) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод прославата на 35-годишнината на бригадата 
„Матија Губец"; 

60) на јубиларните значки и плакети што по 
повод прославата на 20-годишнината на работата 
ги издава Здружението на сметководствените и ф и -
нансиските работници на СР Словенија; 

61) на 1убиларните плакети „Естрадна награда 
на Југославија"; 

62) на јубиларните значки и плакети што по 
повод прославата на 50-годишнината на работата 
и постоењето ги издава Образовниот текстилен цен-
тар Лесковац; 

63) на јубиларните значки што се издаваат по 
повод прославата на XIV смотра на унгарскиот 
фолклор на Војводина; 

64) на јубиларните медалјони, значки, прида-
тоци и ел. што ги издава Извршниот комитет на 
игрите по повод одржувањето на VIII медитеран-
ски игри во Сплит; 

65) на јубиларните значки и медалјони што се 
издаваат по повод 25-годишнината од смртта на 
Борис Кидрич. 

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

Е. п. бр. 4 
9 јануари 1978 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 
Претседател, 

Веселин Турановиќ, е. р. 

19. 
Врз основа на член 198 став 3 од Законот за на-

родната одбрана („Службен лист СФРЈ", бр. 22/74), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ^ НА ЗАБРАНЕТИТЕ ЗОНИ 

1. Се определуваат следните забранети зони за 
движење, престој и настанување на странски др-
жавјани, и тоа: 
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1) во Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина : 

— подрачјето на Горни Бирч и на планината 
Јавор исклучувајќи ја Власеница, селото Гиле и 
селото Брложник, а вклучувајќи ги Хан Пиесак и 
Велико Игриште (тригонометриска точка 1405). Доз-
волено е минување без задржување по патот 
Власенице — Хан Пиесак — Соколац, а во населе-
ните места е дозволено и задржување; 

— подрачјето на планината Мањача, исклучу-
вајќи ги Стари Бронзани Мајдан, селото Бистрица, 
Бања Лука., десниот раб од патот Бања Лука — 
— Јајце до селото Дабрац и селата Шеховци, Стра-
жице и Камичак. Дозволено е минување без задр-
жување по патот Бања Лука — Чаѓавлца, а во на-
селени места е дозволено и задржување; 

— подрачјето на планината Клековача вклучу-
вајќи го Оштрељ (тригонометриска точка 1388), ис-
клучувајќи ги селата Срнетица и Потоци, вклучу-
вајќи ги Тисов Врх — Самар (тригонометриска точ-
ка 1707), исклучувајќи го селото Црљивица. Дозво-
лено е минување и движење во ловечката зона Лом 
— Клековача во придружба на органите на лови-
штето. Дозволено е минување без задржување по 
патот Босански Петровац — Дрвар, а во населени 
места дозволено е и задржување; 

*— подрачјето на планината Камешница ,од гра-
ницата со СР Хрватска, исклучувајќи ги селата 
Чаиќ и Пролог и Бушко Језеро, до границата со СР 
Хрватска. Дозволено е минување без задржување по 
патот Ливно — Обровац, а во населени места дозво-
лено е и задржување; 

— подрачјето на источните падини на планина-
та Плешевица, од границата со СР Хрватска, ис-
клучувајќи ги селата Изачиќ Град, Шумари, Мус-
лиќи и Заваље, а вклучувајќи ги Дебели Врх иТро-
врх (тригонометриека точка 1620), до границата со 
СР Хрватска. 

2) во Социјалистичка Република Македонија: 
— подрачјето на планината Скопска Црна Гора, 

вклучувајќи ги селата Малина Мала, Гошинце, Ни-
куштак, Мојанце, Раштак и Кучевиште и Кара Ч. 
(тригонометриска точка 1523); 

т— подрачјето на планината Серта вклучувајќи 
ги селата Хаџи Хамзали, Ерен (тригонометриска 
точка 573), селата Хаџи Реџепли, Чардак, Кршник 
(тригонометриска точка 221), селата Џидимирци и Му-
шанци и Тумба (тригонометриска точка 348); 

— подрачјето на планината Стогово вклучувај-
ќи го селото Моторче, тригонометриска точка 2014, 
тригонометриска точка 2088, тригонометриска точка 
207f>, селата Збажди, Присовјани и Глобочица, десни-
от брег на реката Црни Дрим и селото Папрадник, а 
исклучувајќи го селото Мелничани. 

3) во Социјалистичка Република Словенија: 
подрачјето на планината Кочевски Рог, вклу-

чувајќи (тригонометриска точка 965) и Комарна Вас, 
и исклучувајќи ги селата Брезовица и Копри!вник, 
Ловски Врх (тригонометриска точка 830) и Скрајник 
(тригонометриска точка 636); 

— подрачјето на Крим вклучувајќи ги Шпил 
(кота 525) и Сроботник (тригонометриска точка 603), 
исклучувајќи Јеленче (тригонометриска точка 833), 
вклучувајќи го Травник (кота 728), исклучувајќи го 
селото Киши Винтгар, вклучувајќи го Врхич (три-
гонометриска точка 657), исклучувајќи го селото 
Желимле, Крушица (тригонометриска точка 704), 
Грич (тригонометриска точка 1033), Закоткар (три-
гонометриска точка 777) котата 742 и селото Горња 
Брезовица; 

— подрачјето Хом, исклучувајќи го селото За-
!*озд, вклучувајќи го селото Лошка Гора, исклучу-
вајќи го селото Шентјанж, вклучувајќи го Лилиќ и 
исклучувајќи ги селата Сентруперт и Залога; 

— подрачјето на планината Пивка, вклучувајќи 
ја Баба (тригонометриска точка 1086), а исклучу-
ва ј ќи го Врх Корена, Дедна Гора (тригонометрис-
ка точка 1293), Машун, селата Коритнице, Бач, Пин-
ка, Же је и Стара Вас. 

4) во Социјалистичка Република Србија: 
^ а) во Социјалистичка Република Србија без со-

цијалистичките автономни покраини: 
— подрачјето на Хомолје што ги опфаќа Хо-

мо леки Планини, вклучувајќи го Штубељ (тригоно-
метриска точка 940), Мали Крш (тригонометриска 
точка 745), Велики Крш (тригонометриска точка 
1148) и Бељаница (тригонометриска точка 1339). 
Дозволено е минување без задржување по патишта-
та: Петровац на Млава—Жагубица—Бор и Мајдан-
пек — село Горњане—Бор, а во населени места доз-
волено е и задржување; 

— подрачјето на планината Цер, исклучувајќи 
ги селата Липолист, Текериш и Лешница. Дозволе-
но е минување без задржување по патот Шабац— 
—Завлака, а во населени места дозволено е и задр-
жување; 

— подрачјето на планината Тупижница, вклу-
чувајќи ги селата Врбовац, Горња Бела Река, Ко-
жељ и Бучје; 

— подрачјето Јастребац, што ги опфаќа ј уж-
ните падини на планината Јастребац, вклучувајќи 
ги селата Горње Јошанице, Поглед (тригонометриска 
точка 1482), тригонометриска точка 850, село Нова 
Божурна исклучувајќи ги Прокупле и Умац (триго-
нометриска точка 470), а вклучувајќи го селото Ма-
ла Плана. Дозволено е минување без задржување 
по патот Прокупле — село Џигољ—Рибарска Бања, 
а во селото Џигољ дозволено е и задржување; 

— подрачјето на Поникве, вклучувајќи ги Ка-
л у ѓ е р ч е Баре и селата Заглавак и Стапари. Дозво-
лено е минување без задржување по патот Титово 
Ужице—Мокра Гора—Вишеград, по патот Титово 
Ужице—Баина Башта преку Кадињача, односно 
преку селата Заглавак—Злодела—Пи лица и по па^ 
тот Баина Башта—Кремна—Вишеград, а во населени 
места и на Кадињача дозволено е и задржување; 

— подрачјето на планината Гиљева, Триебине 
Тисовац (тригонометриска точка 1444) и селата До-
лице, Баре и Краиновќе; 

— подрачјето Стари Колашин, вклучувајќи ги 
селата Мека је. Баре и Клековац, исклучувајќи го 
селото Рибариве, а вклучувајќи ги селата Годово, 
Долово и Шароње. Дозволено е минување без задр-
жување по патишта Нови Пазар—село Рибариќе и 
Нови Пазар—Тутин—Рожаје, а во населени места 
дозволено е и задржување. 

б) во Социјалистичка Автономна Покраина Ко-
сово подрачјето Голеш, вклучувајќи ја Чича Гла-
ва (тригонометриска точка 762), селото Слатина, ко-
тата 534, спротиводно десниот брег на реката Ситни-
ца до тригонометриската точка 560, Кд. Зез (тригоно-
метриска точка 856) и селото Коморане. Дозволено 
е минување без задржување по патиштата: Слатина 
—Коморане—Русиновце и Слатина—аеродром „При-
штина", а во населени места дозволено е и задржу-
вање. 

5)' во Социјалистичка Република Хрватска: 
— подрачјето на планината Велика Капела и 

планината Мала^ Капела, вклучувајќи го селото Дес-
мерице, а исклучувајќи ги селата Доњи Модруш и 
Куниќ Село, Високи Врх (тригонометриска точка 
1124), селата Сертиќи, Језеране и Зрниќи и Грбин 
Врх (тригонометриска точка 903). Дозволено е ми-
нување без задржување по патот јосип Дол—Мо-
друш—Развали—Језеране, а во населени места доз-
волено е и задржување; 

— на подрачјето кај Слуњ опфатено со Хум 
(тригонометриска точка Т>1), Мрзло Поле, со селото 
Мочила и Брдаров Врх; 
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. — подрачјето на планината Плешевица од гра-
ницата со СР Босна и Херцеговина, вклучувајќи го 
Целопек (тригонометриска точка 526), Хрњаков Врх 
(тригонометриска точка 539), Мали Палеж, Оштри 
Михалевац (тригонометриска тонка 1048), Тупи Ми-
хајловац (тригонометриска точка 966) Тичево (три-
гонометриска точка 1046), Троврх (тригонометриска 
точка 1620), до границата со Босна и Херцеговина. 
Дозволено е минување без задржување по патишта-
та: село Ваганац—Личко Петрово Село—село Мусли-
ќи и ЛИЧКО Петрово Село—Приебој, а во населени 
места дозволено е и задржување; 

— подрачјето Мазин, вклучувајќи го селото Ви-
суќ, Кук (кота 1142), селата Ораовац и Брезовац, 
Јелови Тавани, село Сучевиќи, Велики Урљај (триго-
нометриска точка 1295) и Кремен (тригонометриска 
точка 1591). Дозволено е минување без задржување 
по патиштата: Горњи Лапац—Мазин—Брувно и Срб 
^-селото Сучевиќ, а во населени места дозволено е и 
задржување; 

— подрачјето на планината Камешница, од гра-
ницата со СР Босна и Херцеговина, вклучувајќи го 
селото Кнежице, а исклучувајќи Кулиќа Умац (три-
гонометриска кота 482) и селата Оток, Граб, Велиќ 
и Каменско, до границата со СР Босна и Херцего-
вина; 

— подрачјето Папук, што ги опфаќа западните 
падини на планината Папук, вклучувајќи ги селата 
Кореничани, Кузма, Сажие и Барица. 

6) во Социјалистичка Република Црна Гора: 
— подрачјето Озриниќи, вклучувајќи ја Ж и -

ровница (тригонометриска точка 842 и тригономет-
риска точка 906), Падеж, а исклучувајќи ги селата 
Бршно и Кличево; 

— подрачјето Пантелиев Врх, вклучувајќи ги 
селата Брајовиќко Гостилје -и Добри До, Ра довче и 
селото Колилје. Дозволено е минување без задржу-
вање по патот Спуж — Копилје — Прекорница, а 
во населени места дозволено е и задржување; 

— подрачјето Јасеново Поле северно од Ник-
ш и ћ вклучувајќи го Јелови Врх (тригонометриска 
точка 1082), Бакиљ, селото Прага и Цератов Бриег; 

— подрачјето Маври јан ка ј Улцињ, вклучувај-
ќи ја тригонометриската точка 272, кота 309 и три-
гонометриска точка 398. 

2. Како странски државјани во смисла на оваа 
одлука се сметаат и лицата без државјанство. 

3. На странски државјани надлежниот орган 
може по исклучок да им одобри постојано настану-
вање, привремен престој или минување низ забра-
нета зона, под следните услови: 

— да се иселеници и југословенски граѓани со 
странски патни исправи што се враќаат во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и, по 
правило, да се по потекло од тоа подрачје или на тоа 
подрачје да им живеат блиски роднини (настану-
вање); 

— да е брачен другар на југословенски држав-
јанин; 

— да е во прашање посета на блиска роднина 
што постојано живее во забранета зона (привремен 
престој); 

— заради вршење на научноистражувачки ра-
боти во соработка со југословенски органи и орга-
низации на здружен труд и со други југословенски 
организации, како и заради вршење на други работи 
за потребите на југословенските органи и организа-
ции; 

— заради вработување во Југославија; 
— за време на кратка пригодна посета на оддел-

ни историски места, културни споменици и во при-
годни манифестации, што се организираат во рам-
ките на културна соработка, соработка на општест-
вено-политички и општествени организации и други 
облици на соработка со странство; 

— кога е организирана посета на обележја и 
споменици на Народноослободителната борба во 

придружба на туристички водич, но без оддалечу-
вање од обележјата и спомениците и без задржу-
вање на патот. N 

4. Одобрението во точка 3 на оваа одлука го из-
дава органот на општествено-политичката заедница 
надлежен за одобрување на привремен престој, на 
чија територија се наоѓа забранетата зона. Одобре-
нието се издава во согласност со надлежниот орган 
за народна одбрана. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определу-
вање на селото Врело за забранета зона („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/75) и Одлуката за определу-
вање на забранети зони („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/76). 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Слудобен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 5 
8 декември 1977 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Антон Вратуша, е. р. 

20* 

Врз основа на член 176 од Законот за прекршо-
ците со кои се повредуваат сојузните прописи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 4/77), сојузниот секретар за 
правосудство и организација на сојузната управа 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПРЕКРШОЧ-
НАТА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗНИТЕ 

ОРГАНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите од овој правилник се опреде-

луваат височината и начинот на исплата на надо-
местот на трошоците во прекршочната постапка што 
ја водат сојузните органи, а кој им припаѓа на све-
доците, вештаците, толкувачите и на другите лица, 
под условите пропишани во Законот за прекршоци-
те со кои се повредуваат сојузните прописи (во на-
тамошниот текст: Законот). 

Член 2 
* 

Надоместот на трошоците според овој правилник 
ги опфаќа: 

1) трошоците за сведоците, вештаците и толку-
вачите; 

2) наградата за вештаците и толкувачите за из-
вршеното вештачење или толкување; 

3) трошоците и издатоците за присилно доведу-
вање на обвинетиот (чл. 103 и 104 од Законот); 

4) трошоците на оштетениот во прекршочната по-
стапка што ја водат сојузните органи ако неговото 
присуство е неопходно заради правилно окончување 
на оваа постапка, односно ако се повикува како све-
док (член 102 став 1 на Законот); 

5) издатоците за присилно доведување сведоци, 
вештаци и други лица чие присуство е неопходна 
заради утврдување на фактичната состојба во пре-
кршочната постапка (член 103 став 1 на Законот). 

Член 3 
Надоместот на трошоците се определува на ба-

рање од лицето што има право на надомест. 
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Сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка е должен лицето што. има право ца надо-
мест на трошоците да го предупреди на тоа право/ 
како и на губењето на тоа право ако барањето за 
надомест не го стави во определениот рок. 

Предупредувањето од став 2 на овој член како 
и изјавата на лицето од тој став во врска со него-
вото барање за надомест на трошоците, ќе се забе-
лежи во записник, односно во списите на предме-
тот на прекршокот за кој се води постапка. 

II. НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СВЕДОЦИТЕ, 
ВЕШТАЦИТЕ И ТОЛКУВАЧИТЕ 

Член 4 
Надоместот на трошоците за сведоците, вешта-

ците и толкувачите, ги опфаќа патните трошоци, 
трошоците за исхрана и ноќевалиште и надоместот 
за загубената заработка. 

1. Патни трошоци 

Член 5 
Патните трошоци опфаќаат надомест за превоз 

со превозни средства во јавниот сообраќај, односно 
надомест за поминатите километри со други превоз-
ни средства (член 6). 

Трошоците од став 1 на овој член ги опфаќаат 
издатоците за заминување од местото на престојот 
до местото каде што треба да се изведе дејствието 
на прекршочната постапка, како и за враќање во 
местото на престојот. 

За превозни средства во јавниот сообраќај, во 
смисла на овој правилник се сметаат железница, 
брод, автобус и авион. 

Член 6 
Надоместот за превоз припаѓа за патување извр-

шено по најкраток пат и со најевтино превозно 
средство .Поскапо превозно средство може да се ко-
ристи ако трошоците за превоз се поевтино превозно 
средство, заедно со другите трошоци што ќе наста-
нат поради употребата на поевтино превозно сред-
ство, би биле поголеми од трошоците за превоз со 
поскапото превозно средство. 

Член 7 
Надоместот за превоз се признава во височина 

на фактичните издатоци за патување со патнички 
воз или со брод во II класа или со автобус. За па-
тување со брз воз припаѓа надомест само ако пату-
вањето е извршено на оддалеченост подолга од 100 
километри во еден правец. 

На воените инвалиди од војните од I до IV гру-
па, како и на инвалидите на трудот од I категорија, 
им се признава надомест за превоз со патнички 
или брз воз, односно со брод во I класа. 

Височината на надоместот за превоз се утврду-
ва врз основа на возниот билет или на друг соод-
ветен начин. 

Член 8 
Надоместот за превоз не му припаѓа на сведок, 

вештак или толкувач што има право на постојано 
бесплатно возење или кој го користел правото на 
бесплатно возење по некој личен основ. 

На сведок, вештак или толкувач што користел 
повластица за возење, му припаѓа надомест за пре-
воз во височината на фактичните издатоци. 

Член 9 
Надомест на патните трошоци за поминатите 

километри припаѓа само за дел од патот по кој не 
сообраќаат превозни средства во јавниот сообраќај. 

Надоместот од став' 1 на овој член припаѓа и ко-
га превозно средство во јавниот сообраќај не соо-
браќа во погодно време или ако од други причини би-
ло неопхсдно да не се употреби превозно средство 
во јавниот сообраќај. 

Надоместот од ст. 1 и 2 на' овој член припаѓа 
само ако растојанието од местото на престојот до 
местото каде што треба да се изведе дејствието 
на прекршочната постапка (сослушување, вештаче-
ње или толкување), или од местото на престојот до 
железничката или автобуската станица или брод-
ското пристаниште — е поголемо од еден километар 
во еден правец. 

Износот на надоместот се пресметува според 
бројот на поминатите километри во согласност со 
член 20 од Општествениот договор за усогласување 
на распределбата на доходот, средствата за лични до-
ходи и другите примања на работниците во органи-
те на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
71/73, 56/75 и 31/77). 

Растојанието за кое припаѓа надомест за поми-
натите километри од ст. 1 и 2 на овој член се утвр-
дува врз основа на службените податоци со кои рас-
полага органот надлежен за сообраќај по патиштата 
во републиката, односно автономната покраина. 

2. Трошоци за исхрана и ноќевалиште 

Член 10 
Трошоците за исхрана и ноќевалиште го опфа-

ќаат надоместот за нужни издатоци на исхрана и 
ноќевалиште за време на задржувањето на сведо-
кот, вештакот или толкувачот вон од неговото жи-
веалиште, односно престојувалиште. 

Надоместот од став I на овој член му припаѓа 
на сведок, вештак или толкувач -ако поради одви-
вањето на поканата морал да помине вон од своето 
живеалиште, односно престојувалиште повеќе од 
осум часови, сметајќи го времето потребно за доаѓа-
ње во местото каде што треба да се изврши сведо-
чење, вештачење или толкување и за враќање во 
живеалиштето, односно престојувалиштето. 

Член 11 
Височината на надоместот за исхрана и ноќева-

лиште ја определува сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка според месните цени на ис-
храната и ноќевалиштето во местото на водењето на 
прекршочната постапка ,односно во местото на из-
ведувањето на процесното дејствие. 

Член 12 
Височината на надоместот за исхрана или ноќе-

валиште за сведоците, вештаците и толкувачите, кои 
се активни воени лица, војници (морнари) и питом-
ци на Југословенската народна армија, се опреде-
лува според прописите за патните трошоци на вое-
ните лица. 

3. Надомест за загубена заработка 

Член 13 
Надоместот за загубена заработка поради одзи-

вање на поканата од сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка, заради сведочење, вештаче-
ње или толкување, им припаѓа; на работниците и 
работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид 
на занимање вршат професионална дејност, на зем-
јоделците и другите работни луѓе кои самостојно со 
личен труд вршат дејност со средства во сопственост 
на граѓани (во натамошниот т£кст: поединец во вр-
шењето на самостојна дејност). 
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Член 14 
На работниците за време на отсуствување^ од 

работа поради одзивање на поканата од сојузниот 
орган што ја води прекршочната постапка, во свој-
ството на сведок, вештак или толкувач, им се опре-
делува надомест во височина на аконтацијата на 
личниот доход што работникот би го примил согла-
сно со самоуправните општи акти што важат во ор-
ганизацијата на здружен труд или во друга органи-
зација, односно во работната заедница на органот 
Каде што е тоа лице во работен однос. 

Член 15 
Надоместот за загубената заработка на поедин-

ци во вршењето на самостојна дејност го определу-
ва сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка според загубеното време и занимањето на ли-
цата на кои им припаѓа тој надомест, со тоа што из-
носот на тој надомест не може да биде помал од 200 
динари дневно. 

4. Заеднички одредби 

Член 16 
На сведок, вештак, или толкувач што во истиот 

ден или во повеќе денови едноподруго ја вршел 
должноста на сведочење, вештачење или толкува-
ње во повеќе различни предмети на прекршок, му 
припаѓа надомест на еднократен износ на патните 
трошоци, трошоците за исхрана и ноќевалиште и за 
загубената заработка. Овој износ на надоместот ќе 
се подели надеите предмети на прекршокот во кои 
сведокот, вештакот или толкувачот учествувал, и 
тоа сразмерно на времето поминато заради сведочење, 
вештачење или толкување во секој одделен предмет. 

Член 17 
Ако на сведок поради болест, телесни мани или 

годините на возраста му е потребен придружник, 
му припаѓа надомест на трошоците и за придруж-
никот, според одредбите од чл. 4 до 14 на овој пра-
вилник. 

III. НАГРАДА ЗА РАБОТАТА НА ВЕШТАЦИТЕ И 
ТОЛКУВАЧИТЕ 

Член 18 
На вештакот му припаѓа награда за давање наод 

и мислење. 
Височината на наградата ја одмерува сојузниот 

орган што ја води прекршочната постапка според 
вложениот труд и сложеноста на предметот на пре-
кршокот, како и другите околности. 

Ако за работата на стручните лица на одделни 
категории постојат посебни прописи (републички, 
односно покраински) за височината на наградата, 
наградата за вештачење се определува според пропи-
сите што важат во местото каде по налог од сојуз-
ниот орган што ја БОДИ прекршочната постапка е 
извршено вештачењето. 

Во случаите од член 16 на овој правилник, на 
вештаците и толкувачите им припаѓа награда за се-
кое извршено вештачење или толкување, а на веш-
таците — и надомест на трошоците ако ги имале по 
повод на одделни вештачења. 

Член 19 
Ако вештачење и е доверено на орган пз а ција 

на здружен труд или на друга организација (болни-
ца, хемиска лабораторија и ел.), наградата за веш-
тачење и припаѓа на таа оргнизација. 

Организацијата на здружен труд или друга ор-
ганизација на која и е доверено вештачењето има 
право на надомест на трошоците во врска со извр-
шеното вештачење. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се приме-
нуваат и кога вештачењето му е доверено на орган 

На општествено-политичка заедница или друг др-
жавен орган, кој тоа вештачење не го врши во 
рамките на својата редовна должност. 

Член 20 
За усно преведување на толкувачот му припаѓа 

награда според времето потрошено за преведување, 
а според републичките, односно покраинските про-
писи што важат во местото на водењето на прекр-
шочната постапка, односно местото на изведување-
то на процесното дејствие. 

Во времето потрошено за преведување се смета 
целокупното време поминато од доаѓањето на тол-
кувачот во одреденото време на местото каде што 
треба да се врши преведување, па додека не ќе пре-
стане потребата од неговото присуство. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се примену-
ваат и кога сослушувањето се врши преку толкувач 
на глувонеми или само глуви или неми лица. 

Наградата за преведување исправи или други 
писмена во предметите на прекршоци од надлежно-
та на сојузен орган се определува според републич-
ките, односно покраинските прописи за наградите 
на толкувачите за преведување исправи или други 
писмена по барање од поединци или правни лица, 
што важат на подрачјето на сојузниот орган над-
лежен за водење на пркршочната постапка (чл. 65 
до 69 на Законот). 

Член 21 
Вештаците имаат право на надомест на трошок 

ците за вештачење, кој ги опфаќа издатоците за по-
трошениот материјал и другите фактични издатоци 
што ги имале во врска со вештачењето. Ако за пре-
земање увид, вештачење или некое друго дејствие 
во прекршочната постапка што ја води сојузен ор-
ган е потребно да се извршат посебни работи (пре-
несување на одземените предмети на прекршокот — 
— возила и ел.), на лицата што ќе ги извршат так-
вите работи им се исплатува надомест според спо-
годба. 

Член 22 
Надоместот на трошоците од чл. 4 до 14 на овој 

правилник му припаѓа и на лице кое по одобрение 
од сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка му помагало на вештакот при вештачењето. 

Наградата на лицето што му помагало на веш-
такот при вештачењето, се определува согласно со 
одредбата од член 18 став 2 на овој правилник. 

IV. ТРОШОЦИ И ИЗДАТОЦИ ЗА ПРИСИЛНО ДО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ 

Член 23 
Трошоците и издатоците за присилно доведува-

ње на обвинетиот опфаќаат: 
1) трошоци за превоз на обвинетиот; 
2) патни трошоци и дневници на службеното ли* 

це што го извршило приведувањето. 

Член 24 
Трошоците за превоз на обвинетиот го опфаќаат 

надоместот за превоз во височина на фактичните 
издатоци за патување со патнички воз или брод во 
II класа, или со автобус од местото на престојот до 
местото каде што треба да се изврши дејствието на 
прекршочната постапка. 

Патните трошоци на службените лица што го 
спроведуваат обвинетиот ги опфаќаат трошоците за 
за превоз од став 1 на овој член. 

Трошоците од ст. 1 и 2 на овој член, во случаи-
те предвидени во член 9 на овој правилник, можа* 
да се пресметаат и за поминати километри. 
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Трошоците од ст. 1 и 2 се намалувааат — ако е 
користено кредитира^ возење, односно не се при-
знаваат — ако е користено право на бесплатно во-
зење. 

V. ТРОШОЦИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВО ПРЕКРШОЧ-
НАТА ПОСТАПКА ШТО ЈА ВОДАТ СОЈУЗНИ 

ОРГАНИ 

Член 25 
Кога на оштетениот, односно на неговиот закон-

ски застапник или полномошник му припаѓа надо-
мест з а нултите издатоци според одредбите од За-
конот за кривичната постапка (член 99 став 6 на За-
конот), тој надомест ги опфаќа патните трошоци и 
трошоците за исхрана и ноќевалиште и се одмеру-
ва според одредбите од чл. 4 до 12 на овој правил-
ник. 

Оштетениот кој е повикан како сведок, има пра-
во на надомест на трошоците што им се признаваат 
на сведоците. 

VI. ПАТНИ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 26 
Надоместот на трошоците за превоз и дневни-

ците на претседателот и членовите на комисијата, 
како и на службеното лице како поединец (чл. 72 и 
74 на Законот) и на другите работници за службени 
патувања, се определува според прописите за пат-
ните трошоци за службени патувања на работници-
те на сојузните органи и организации. 

Надоместот на трошоците за превоз и дневни-
ци на постојаните и повремените членови, како и н а 
претседателот на Сојузниот совет за прекршоци 
(член 76 на Законот) се определува според прописи-
те за патните трошоци за службени патувања на 
функционерите што ги именува Сојузниот извршен 
совет. 

Според прописите за службени патувања на ли-
цата од став 1 односно став 2 на овој член се опре-
делуваат и надоместите за превоз и' дневници на 
јавниот обвинител, на претставникот на друг држа-
вен орган или на општествениот правобранител на 
самоуправувањето, ако некој од нив во врска со под-
несената пријава за прекршок изјавил жалба про-
тив првостепеното решение донесено за тој прекр-
шок, а неговото присуство е неопходно пред сојуз-
ниот орган заради разјаснување на прекршочната ра-
бота за која некој од нив поднел пријава, односно 
изјавил жалба (член 137 став 3 на Законот). 

VII. ИСПЛАТА НА ТРОШОЦИТЕ 

Член 27 
Во прекршочната постапка што ја водат сојуз-

ни органи, а која се води по службена должност 
(член 101 став 1 на Законот), трошоците за сведо-
ците, вештаците и толкувачите, за увид, патните 
трошоци на службените лица и издатоците за при-
силно доведување на обвинетиот може да ги испла-
ти однапред сојузниот орган што ја води прекршоч-
ната постапка во прв степен. 

Ако сведок, вештак или толкувач е лице во ра-
ботен однос, износот на надоместот на личниот до-
ход (член 14) го исплатува однапред сојузниот орган 
што ја води прекршочната постапка, по барањето за 
рефундација што го поднел орган на општествено-, 
-политичка заедница, односно друг државен орган, 
организација на здружен труд или друго правно ли-
це, како и поединец во вршењето на самостојна деј-
ност (член 13) кај кого тоа лице е во работен од-
нос. 

Член 28 
Кога сведочење, вештачење, толкување или увид 

t вршен пред замолен орган, за барањето за надо-

домест на трошоците во прекршочната постапка 
од надлежноста на сојузен орган, како и за опреде-
лувањето на наградата одлучува тој орган во согч 
ласност со одредбите од овој правилник. 

Ако сојузниот орган што ја води прекршочната 
постапка на замолниот орган не му го доставил од-
напред потребниот износ за покритие на трошоците, 
надоместот, односно наградата ја исплатува замоле-
ниот орган, а сојузниот орган што ја води прекр-
шочната постапка е должен на барање од органо* 
што ја извршил исплатата да го надомести испла-
тениот износ (член 60 на Законот). 

Ако пред замолниот орган сведочење, вештаче-
ње или толкување вршеле лица во работен однос 
(член 14), тој орган е должен во потврдата што му 
се издава на такво лице (член 31 став 2) да го оз-
начи сојузниот орган што ја води прекршочната по-
стапка, со предупредување дека барањето за рефун-
дација на исплатениот надомест треба да се упати до 
тој сојузен орган. 

Член 29 
Сите трошоци однапред исплатени од пресмет-

ковните средства на сојузниот орган што ја води 
прекршочната постапка се внесуваат во посебен по-
пис на трошоците кој се приложува кон списите. 

Член 30 
Сведоците, вештаците и толкувачите можат да 

бараат однапред да им се исплати потребен износ за 
патни трошоци, а вештаците и за трошоците за веш-
тачење. 

VIII. РОКОВИ 

Член 31 
Барањето за надомест на трошоците, односно за 

исплата на наградата го поднесуваат сведоците, ве-
штаците и толкувачите веднаш по извршеното све-
дочење, вештачење или толкување. 

На лицата од член 14 на овој правилник ќе им 
се издаде веднаш по завршеното сведочење, вешта-
чење или толкување, потврда колку време помина-
ле вршејќи ги односните должности, заради под-
несување на потврдата до органот на општествено-
-политичката заедница, друг државен орган, орга-
низација на здружен труд или друго правно лице, 
како и до поединец во вршењето на самостојна деј-
ност ка ј кои тие лица се во работен однос. 

Барањето за надомест на патните трошоци слу-
жбените лица го поднесуваат во рокот предвиден во 
прописите за патните трошоци за службени пату-
вања. 

Органите на општествено-политичките заед-
ници, другите државни органи, организациите на 
здружен труд или други правни лица, што имаат 
право на надомест на трошоците, на награда за из-
вршено вештачење (член 19) или на надомест на 
трошоците за присилно доведување на обвинетиот 
(член 23), го поднесуваат барањето во рок од 15 де-
на од денот на извршеното вештачење, односно од 
денот на присилното доведување на обвинетиот. 

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 03/2-966/1-1977-06 
6 јануари 1978 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за правосудство и 
организација на сојузната 

управа, 
Иван Франко, е. р. 
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21. 

Врз основа на член ИЗ став в од Законот за 
девизното работење и кредитните односи со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/77), сојузниот 
секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ НА ИЗВРШУВА-

ЊЕ УСЛУГИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ 

1. Како ден на извршување на услуга, во смисла 
на член 113 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство се смета: 

1) кај работана меѓународен транспорт на стоки 
— денот на испораката на стоките на примателот, 
а ка ј работи на- меѓународен транспорт на патници 
— денот кога е извршен превозот на патниците. 
Како доказ за извршената услуга на транспорт на 
стоки служи соодветната исправа за извршениот 
превоз на стоките, а како доказ за извршениот пре-
воз па патници — патничка карта. 

По исклучок од став 1 на оваа одредба, ка ј ус-
лугите во надворешнотрговскиот промет што За-
едницата на југословенските железници, Заедницата 
на југословенските пошти, телеграфи и телефони 
и организациите на здружен труд ка воздушниот 
сообраќај ги пресметуваат преку странски управи, 
како ден на извршување ка услуги се смета денот 
предвиден во меѓународните договори и соодветните 
акти за спроведување на тие договори; 

2) кај туристички работи со странство — денот 
на извршувањето на услугата назначен во факту-
рата за извршената услуга на странскиот порачу-
вач; 

3) ка ј работи на посредување во надворешно-
трговскиот промет — денот кога е извршено из-
возното царињење на стоките, односно денот на 
извршувањето на услугата на посредување назначен 
во фактурата; 

4) кај работи на облагородување на стоки во Ју -
гославија (доработка, преработка и обработка) — 
денот кога облагороделите стоки се извозно оца-
ринети; 

5) ка ј работи на меѓународна шпедиција, ме-
ѓународни сообраќајно-агенциски работи, работи на 
договорна контрола на квалитетот и квантитетот на 
стоки во меѓународниот промет, лучки услуги, ра-
боти на јавни складови, работи на влечење, спасување 
м вадење на бродови, аеродромски услуги, работи на 
меѓународни саеми и други услуги во меѓународни©]: 
промет на стоки и патници — денот на извршува-
њето на овие услуги наведен во фактурата за из-
вршените услуги; 

6) ка ј работи на застапување на странски фир-
ми во Југославија и ка ј продажба на стоки од 
консигнациони складови — денот на поднесувањето 
на пресметката на странската фирма за извршената 
работа на застапување, односно денот на поднесува-
њето на пресметката за продадените стоки од кон-
сигнационен склад; 

7) ка ј работи х на изведување на инвестициони 
работи во странство — денот на заверката на смет-
ката, односно на привремената ситуација за изврше-
ните инвестиции они работи од страна на странскиот 
порачувач, а ка ј окончена ситуација — денот на 
Заверката од страна на порачувачот на работата, 
односно на овластениот орган на земјата во која 
работите се изведувани ако според прописите на 
таа земја окончената ситуација подлежи на таква 
заверка. 

2. Организациите на здружен труд што ги даваат 
услугите наведени во точка 1 од оваа наредба се 
должни во фактурата, односно во соодветната ис-
права за извршената услуга, да го внесат и датумот 
ка завршувањето на извршената услуга. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ44. 

Е. п. бр. 16010 
30 декември 1977 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, е. р. 

22. 
Врз основа на член. 56 став 2 и член 127 од Уета-

основните права на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77) и член 18 став 2 од Законот за основните 
права на борците од Шпанската нацночалноослсбо-
дителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 го-
дина („Службен лист иа СФРЈ", бр. 39/77); претсе-
дателот на Сојузниот комитет за прашања на бор-
ците и на воените инвалиди издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНОТО ПАРИЧНО 
ПРИМАЊЕ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА НОСИТЕЛИ-
ТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" К НА 
БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООС-
Л ОБОЛИТЕ ЛИ А И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 

1936 ДО 1939 ГОДИНА ЗА 1978 ГОЛ ИНА 

1. Височината на годишното парично примање за 
закрепнување на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и на борците од Шпанската нацмоиал-
ноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 
1939 година во 1978 година изнесува 4.637 динари. 

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

01 бр. 13/1-78 
6 јануари 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
прашања на борците лл на 

воените инвалиди, 
Мара Радиќ, е. р. 

23. 
Врз основа на член 56 став 2 и член 127 од Уста-

вот на СФРЈ, Сојузот на самоуправните интересни 
заедници за вработување на СР Босна и Херцеговина, 
Републичката заедница за вработување Скопје, Со-
јузот на заедниците за вработување на С? Словенија, 
Републичката заедница за вработување Белград, 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
вработување Загреб, Републичката заедница за 
вработување на СР Црна Гора, Самоуправната ин-
тересна заедница за вработување на Војводина и 
Покраинската заедница за вработување Приштина 
склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ОСНОВАЊЕ СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ 

ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сојузот на самоуправните интересни заедници 

за вработување на СР Босна и Херцеговина, Републич-
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ката заедница за вработување Скопје, Сојузот на 
заедниците за вработување на СР Словенија, Ре-
публичката заедница за вработување Белград, Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за вра-
ботување Загреб, Републичката заедница за врабо-
тување на СР Црна Гора, Самоуправната интересна 
заедница за вработување на Војводина и Покраин-
ската заедница за вработување Приштина (во ната-
мошниот текст: заедниците), основаат Сојуз на са-
моуправните интересни заедници за вработување на 
Југославија (во натамошниот текст: Сојуз на заед-
ниците), во кој ги вршат задачите и работите од 
областа на вработувањето од заеднички интерес, 
заеднички вршат определени работи на вработува-
ње од интерес за сите заедници, вршат размена на 
мислења, договорање, усогласување на ставовите 
и остваруваат соработка по определени прашања 
на вработување од заеднички интерес. 

Задачите и работите од став 1 на овој член, за-
едниците во рамките на Сојузот на заедниците ги 
остваруваат во согласност со законот, со меѓудр-
жавна спогодба, со општествени договор, со оваа 
и други самоуправни спогодби, со статутот и други 
самоуправни општи акти. 

„ - Член 2 
Сојузот на заедниците се основа врз начелото 

на заедништво на интересите на заедниците и врз 
тие основи се уредуваат нивните меѓусебни односи 
и се обезбедува рамноправност во одлучувањето. 

Член 3 
Сојузот на заедниците има својство на правно 

лице. 
Сидиштето на Сојузот на заедниците е во Бел-

град. 

Член 4 
За правата и обврските Сојузот на заедниците 

одговара со своите средства што ги стекнува со 
здружување на средствата на заедниците. 

Член 5 
Со Сојузот на заедниците управуваат заедници-

те преку своите делегации. 
Сојузот на заедниците има Собрание на Сојузот 

на заедниците (во натамошниот текст: Собранието) 
кое се организира врз делегатски принцип. 

Член 6 
Сојузот на заедниците го претставува. претседа-

телот на Собранието. 

Член 7 
Сојузот на заедниците има орган на самоуправ-

ната работничка контрола. 

Член 8 
Сојузот на заедницата има секретар кој го за-

стапува. 

Член 9 
Со1*узот на заедниците има стручна служба која 

ги врши стручните и други работи во рамките на за-
дачите и работите на Сојузот на заедниците, која 
се- конституира како работна заедница. 

Сојузот на заедниците може дел или сите струч-
ни работи од рамките на своите задачи и работи да 
му ги довери на друг орган или организација што 
организационо и кадровски се оспособени за вр-
шење на тие работи. 

n Член 10 
Работата на Сојузот на заедниците е јавна. 

Член И 
Во работата на Сојузот на заедниците се при-

менува начелото на рамноправност на јазиците на 
народите и народностите на начин утврден во ста-
тутот на Сојузот на заедниците. 

II. ЗАДАЧИ И РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ И МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ЗАЕДНИ-

ЦИТЕ 

Член 12 
Во согласност со целите од член 1 на оваа са-

моуправна спогодба заедниците во рамките на Соју-
зот на заедниците ги вршат следните задачи и ра-
боти: 

1) учествуваат во предлагањето на основите на 
политиката на вработувањето како интегрален дел 
на општествено-економскиот развој и во преземање 
мерки и акции за нејзино спроведување по праша-
њата од заеднички интерес за сите заедници; 

2) учествуваат во предлагањето на решенија, 
на нивото на федерацијата, по прашањата од об-
ласта на општествено* економскиот систем и мерки 
на економската политика кои се од значење за 
спроведувањето на усвоената политика на врабо-
теноста и вработувањето; 

3) ги следат движењата во областа на вработу-
вањето, предлагаат мерки и активности, односно 
учествуваат во обезбедувањето на условите за ост-
варување на« уставното начело за слободно движење 
на работниците на единственото југословенско под-
рачје на работата; 

4) организираат и спроведуваат меѓурепубличко 
и покраинско посредување при вработувањето; 

5) организираат и спроведуваат заеднички ис-
тражувања во областа на занимањата во согласност 
со посебната спогодба или друг општ акт на Соју-
зот на заедниците; 

6) разменуваат мислења, се договараат, усогла-
суваат ставови и остваруваат соработка во врска 
со развојот на општествеио-економските односи и 
функции на заедниците во согласност со уставот, 
со изработка на програми и планови за вработу-
вање, со унапредување на работата врз вработу-
вање и подготовка на работниците, организацијата 
и финансирањето на вработувањето, и социјалната 
сигурност на работниците за време на привремена 
невработеност; 

7) остваруваат соработка со соодветните стран-
ски организации, ги следат странските искуства и 
ги запознаваат заедниците со нив и вршат други, 
задачи спрема меѓународните организации во сог-
ласност со задачите и работите на Сојузот на заед-
ниците; 

8) вршат определени работи од надлежноста на 
заедниците во врска со вработувањето на работни-
ците во странство; 

9) вршат и други задачи во согласност со члеќ 
1 став 2 на оваа самоуправна спогодба. 

Со програмата за работа и со други општц 
акти се утврдуваат конкретните задачи што ќе се 
извршуваат во Сојузот на заедниците. 

Член 13 
Во Сојузот на заедниците, заедниците врз прин-

ципот на рамноправност и едногласност: 
1) одлучуваат за работите и прашањата од 

заеднички интерес што ќе ги вршат заеднички во 
Сојузот на заедниците, за височината на средства-
та што ги здружуваат за вршење на тие работи 
и за нивното користење и употреба, на начинот 
утврден со статутот и со други самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците, односно со својот 
статут и самоуправните општи акти; 

2) согласно со своите з ^ ^ ч и ч к и и општи инте* 
реси, со општествените договори, самоуправните 
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спогодби и самоуправните општи акти уредуваат 
определени прашања од заеднички интерес во со-
гласност со одредбите на оваа смоуправна спогодба; 

• 3) учествуваат во подготвувањето и донесува-
њето на програмите и плановите за работа, самоуп-
равните општи акти, финансискиот план и завршна-
ва сметка на Сојузот на заедниците, на начинот 
утврден со статутот и со други самоуправни општи 
акти на Сојузот на заедниците, односно со својот 
статут и самоуправните општи акти; 

4) редовно се информираат за работата и ра-
ботењето на Сојузот на заедниците, даваат потреб-
ни податоци и известувања во врска со работите 
Што ги врши Сојузот на заедниците и учествуваат 
во извршувањето на определени заеднички зада-
чи, на начинот утврден со програмата за работа на 
Сојузот на заедниците и со својата програма за 
работа. 

; Член 14 
Со статутот на Сојузот на заедниците поблиску 

се утврдуваат задачите и работите на Сојузот на 
заедниците и начинот на нивно остварување, орга-
низацијата и задачите на самоуправните и други 
органи на Сојузот на заедниците, начинот на обез-
бедување средства за вршење на задачите и рабо-
вите на Сојузот на заедниците, делокругот, основи-
те на организацијата, овластувањата и правата на 
стручната служба и други прашања, согласно со 
оваа самоуправна спогодба. 

Член 15 
Сојузот на заедниците во остварувањето на 

своите задачи соработува, по прашањата од рам-
ките на задачите и работите што ги врши, со Соб-
ранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Сојуз-
ниот комитет за труд и вработување и со други ор-
гани и организации, општествено-политички орга-
низации, како и со заинтересираните организации, 
Научни институти и стручни здруженија што "се 
занимаваат со прашања на вработувањето. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ 

1. Собрание 

Член 16 
Функцијата на делегација за Сојузот на заед-

ниците ја вршат собранијата на заедницете. 
Собранието се состои од делегации на заедни-

ците кои ги сочинуваат по три избрани делегати во 
Собранијата на заедниците. 

Мандатот на делегација во Собранието трае че-
тири години, а начинот на избирање на делегатите 
се врши согласно со делегатските принципи врз 
кои се основани заедниците. 

Член 17 
Собранието: 
1) донесува статут и други самоуправни општи 

акти на Сојузот на заедниците, програма за рабо-
та, финансиски план и завршна сметка; 

2) ги утврдува општествените договори и само-
управните спогодби што ги склучува Сојузот на 
заедниците и донесува одлука за пристапување кон 
општествените договори и самоуправните спогодби; 

3) го утврдува предлогот на височината на сред-
ствата што ги здружуваат заедниците за финан-
сирање на задачите и работите од заеднички инте-
рес; 

4) ги разгледува извештаите, анализите, инфор-
мациите и другите материјали од рамките на зада-
вите и работите на Сојузот на заедниците и во вр-
јека е® над донесува заклучоци и одлуки; 

5) ги утврдува предлозите во врска со опреде-
лени прашања и ги поднесува до надлежните ор-
гани, до самоуправните и други организации; 

6) избира претседател и заменик-претседател 
на Собранието, именува секретар на Сојузот на за-
едниците, формира комисии и постојани или пов-
ремени работни тела на Собранието, односно врши 
избор на претставници на Сојузот на заедниците во 
други самоуправни тела; 

7) дава насоки за работа на стручната служба; 
8) врши и други работи во согласност со член 12 

од оваа самоуправна спогодба. 

Член 18 
За програмата за работа и за височината на 

средствата за финансирање на задачите и работите 
од заеднички интерес, Собранието одлучува врз 
основа на претходно усогласените ставови на заед-
ниците и нивните одлуки за прифаќање на предложе-
ната програма за работа и височината на средства-
та што треба да ги здружат заедниците. 

За статутот, општествените договори и самоуп-
равните спогодби, за избор на претседател и заме-
ник-претседател, формирање на стручна служба и за 
именување секретар, Собранието одлучува врз 
основа на претходно усогласените ставови на заед-
ниците. 

При утврдувањето на предлозите што се одне-
суваат на прашањата од ст. 1 и 2 на овој член, Соб-
ранието го определува рокот во кој заедниците тре-
ба да се изјаснат за предлогот. Овој рок се утврду-* 
ва водејќи сметка за потребата од консултирање на 
делегациите во заедниците. ,. 

Член 19 
Собранието ги врши своите работи на % седница. 
Собранието полноважно одлучува ако на седни-

цата присуствува најмалку по еден делегат од две 
третини на делегациите и повеќе од една половина 
од вкупниот број делегати на Собранието. 

Кога се одлучува за програмата за работа, висо-
чината на средствата, статутот, општествените дого-
вори и самоуправните спогодби, за избор на претсе-
дател и заменик-претседател, формирање на струч-
ната служба и именување секретар, на седницата 
на Собранието мораат да бидат застапени сите де-
легации најмалку со по еден делегат. 

Собранието донесува одлука за прифаќањето 
на предлогот ако за предлогот се изјасни повеќе 
од половината на сите делегации. За прашањата од 
став 3 на овој член одлуката се смета како донесе-
на ако се изјаснат за предлогот сите делегации. 

2. Претседател на Собранието 1 

Член 20 
Собранието има претседател и заменик-прет-

седател што ги избира секоја година во согласност 
со начелата за кадровската политика во федера-
цијата. ; 

3. Самоуправна работничка контрола 

Член 21 
Заради остварување и заштита на самоуправ-

ните права на заедницата, како и заради оствару-
вање контрола над работата на органите на Сојузот 
на заедниците и стручната служба, во Сојузот на 
заедниците се формира Одбор за самоуправна ра-
ботничка контрола (во натамошниот текст: Одбор), 
во кој секоја заедница делегира по еден делегат 
избран на начинот на кој се избираат делегациите 
за Собранието, 



/Петок; 13 јануари 1Д7Ѕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2 — Страна 45 

Одборот избира претседател и заменик-претсе-
дател на по една година според редоследот кој обез-
бедува на тие функции да бидат избирани делега-
ти на заедниците од сите републики и автономни 
покраини. 

Член 22 
Одборот е независен во својата работа. 
Одборот Bpgin контрола во поглед на спрове-

дувањето на оваа самоуправна спогодба, статутот 
и другите самоуправни општи акти на Сојузот на 
заедниците, како и во поглед на остварувањето на 
самоуправните права, должностите и одговорностите 
на заедниците, извршувањето на заклучоците и од-
луките на Собранието, располагањето и користењето 
на средствата на Сојузот на заедниците и работата 
на стручната служба. 

Одборот има право и должност за забележаните 
појави и за своите мислења да ги известува собра-
нијата на заедниците, Собранието и органите на 
стручната служба. 

Извештај за својата работа Одборот поднесува 
до собранијата на заедниците. 

Начинот на работа и другите прашања од зна-
чење за работата на Одборот се регулираат со ста-
тут и со деловник за работа на Одборот. 

4. Секретар 

Член 23 
Собранието и заедниците при именувањето на 

секретарот на Сојузот на заедниците согласно го 
применуваат начелото за кадровската политика во 
федерацијата. 

Секретарот Ја раководи стручната служба и за 
својата работа одговара пред Собранието. 

Секретарот се грижи за извршувањето на зада-
чите и работите утврдени со оваа самоуправна спо-
годба и со програмата за работа, за спроведувањето 
на статутот и самоуправните општи акти, за извр-
шувањето на финансискиот план и за спроведува-
њето на заклучоците и. одлуките на Собранието. 

Секретарот на Сојузот на заедниците се име-
нува на четири години, а по тој рок може да биде 
повторно именуван. Кј? 

Условите и постапката за именување и разре-
шување од должност на секретарот и неговите овла-
стувања и должности се утврдуваат со.статутот и со 
други самоуправни општи акти на Сојузот на заед-
ниците. 

IV. СТРУЧНА СЛУЖБА 

Член 24 
Стручнрта служба на Сојузот на заедниците ги 

врши стручните и други рабови во рамките на зада-
чите и работите на Сојузот на заедниците утврдени 
со оваа самоуправна спогодба и со статутот. 

Внатрешната организација и систематизација на 
работните места во стручната служба ги утврдува 
работната заедница на стручната служба во соглас-
ност со Собранието. 

Член 25 
Стручната служба на Сојузот на заедниците во 

остварувањето на своите задачи, соработува со служ-
бите на заедниците како и со службите на органи-
те и организациите и на другите самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

Член 26 
Работниците во работната заедница на стручната 

служба имаат право на средства за лична и заед-
ничка потрошувачка во согласност со начелата на 
распределбата според трудот и со општествено утвр-

дените основи и мерила за распределба што важат 
за организациите на здружен труд. 

Работниците во работната заедница на стручната 
служба и други самоуправни права утврдени со за-
кон и со самоуправни општи акти, во согласност со 
природата на работите што ги вршат и со опште-
ствената и политичката одговорност што ја има 
Сојузот на заедниците во остварувањето на своите 
функции и задачи. ' . 

Меѓусебните права и обврски на Сојузот на за-
едниците и работната заедница на стручната служба 
се регулираат со самоуправна спогодба помеѓу Со-
бранието и работната заедница на стручната служба, 

V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

Член 27 
За извршување на задачите и работите од заед-

нички интерес заедниците ги здружуваат средствата 
во годишен износ кој врз основа на програмата за 
работа и во согласност со задачите и работите на 
Сојузот на заедниците се утврдува со самоуправната 
спогодба на заедниците, која се донесува до 31 март 
тековната година. 

До постигањето на согласноста за височината на 
средствата за тековната година ќе се применува са-
моуправната спогодба од претходната година. 

Со статутот и со друг самоуправен општ акт 
поблиску се уредуваат прашањата за финансирање 
ва Сојузот на заедниците и стручната служба. 

VI. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА 

Член 28 
Јавност на работата и информирање на делега-

циите и делегатите се остваруваат: со известување на 
јавноста, делегациите и делегатите за работата на 
органите на Сојузот на заедниците и стручната служ-
ба; со навремено доставување до делегациите и до 
делегатите материјали за кои се расправа и одлу-
чува во Собранието; со поднесување на извештаи 
за работата на Собранието и за извршувањето на 
програмата за работа; со објавување на самоуправ-
ните општи акти на Сојузот на заедниците; со ово-
зможување со средства за јавно информирање да ја 
следат работата на Сојузот на заедниците. 

Начинот на остварување на јавноста на работата 
и информирањето на делегациите и делегатите по-
блиску се уредуваат со статутот на Сојузот на заед-
ниците. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ 
НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА 

Член 29 
Постапка за измена и дополнение на оваа само-

управна спогодба можат да 'поведат една или пове-
ќе заедници и Собранието. 

Барањето од став 1 на овој член, кое содржи пред-
лог и причини за измена или дополнение на оваа 
самоуправна спогодба се доставува до сите заедници 
и до Сојузот на заедниците. 

Ако барањето за измена и дополнение на само-
управната спогодба го поддржи најмалку една по-
ловина од заедниците, Собранието е должно да фор-
мира комисија за изработка на нацртот за измена и 
дополнение на оваа самоуправна спогодба. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Вршењето на стручните и други работи €>д об-

ласта на задачите и работите што ги врши, Сојузот 
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на заедниците, додека не ќе одлучи поинаку, ќе му 
ги довери на Сојузното биро за работи на вработу-
вањето согласно со законот. 

До формирање на стручната служба и именува-
ње секретар, Сојузот на заедниците го застапува 
претседателот на Собранието. 

Одлуката за формирање на стручната служба 
на Сојузот на заедниците се донесува кога со неа 
ќе се согласат сите учесници на оваа самоуправна 
спогодба. 

Член 31 
Со денот на конституирањето на Сојузот на за-

едниците престануваат да важат: 
1) Спогодбата за основање Совет на републич-

ките и покраинските заедници за работи на врабо-
тувањето од 1972 година; 

2) Спогодбата за работите на вработување од за-
еднички интерес за сите републички и покраински 
заедници за вработување од 1973 година. 

Средствата што заедниците, во смисла на член 23 
став 2 на Законот за основните услови за привре-
мено вработување и за заштитата на југословенските 
граѓани на работа во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/73, 36/75). ги издвоиле во 1977 година 
заради финансирање на работите за вработување од 
заеднички интерес, се сметаат како средства за фи-
нансирање на дејноста на Сојузот на заедниците 
во смисла на член 27 од оваа самоуправна спогодба. 

До донесувањето на статутот на Сојузот на заед-
ниците и деловникот за работа на Собранието, ќе се 
применува Деловникот за работа на Советот на ре-
публичките и покраинските заедници за работи на 
вработувањето ако не е во спротивност со одредбите 
од оваа самоуправна спогодба. 

Член 32 
Оваа самоуправна спогодба се смета како склу-

чена кога ќе ја потпишат овластените претставници 
на заедниците. 

Заедниците стекнуваат права и обврски на член 
на Сојузот на заедниците со денот на склучувањето 
на оваа самоуправна спогодба. 

Член 33 
Собранието ќе донесе статут и деловник за сво-

јата работа, како и други самоуправни о^шти акти 
во роковите што ќе ги утврди, а најдоцна во рок од 
в месеци од своето конституирање. 

Првата седница на Собранието избрано врз ос-
нова на оваа самоуправна спогодба ќе се одржи нај-
доцна во рок од три месеци од денот на склучува-
њето на оваа самоуправна спогодба. 

Првата седница на Собранието ќе ја свика прет-
седателот на Советот на републичките и покраин-
ските заедници за работи на вработувањето. 

Член 34 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба можат 

да истапат од Сојузот на заедниците. Одлуката за 
истапување влегува во сила една година по истекот 
на годината во која е поднесено барање за истапу-
вање од Сојузот на заедниците. 

До денот на влегувањето во сила на одлуката за 
истапување од Сојузот на заедниците, заедницата 
која истапува ги врши сите права и обврски спрема 
Сојузот на заедниците што произлегуваат од оваа 
самоуправна спогодба. 

Член 35 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Бр. С-5/77 
24 ноември- 1977 година 

Белград 
За Сојузот на самоуправните 

интересни заедници за 
вработување на СР Босна и 

Херцеговина, 
Милан Трниниќ, е. р. 

За Републичката заедница за 
вработување Скопје, 

Миливој Димитровим, е. р. 

За Сојузот на заедниците за 
вработување на СР Словенија, 
Бранимир Кумпрешчак, е. р. 

За Републичката заедница за 
вработување Белград, 

Десимир Миливоевиќ. е. р. 

За Републичката самоуправна 
интересна заедница за 

вработување Загреб, 
Милан Хавжевачки, е. р. 

За Републичката заедница за 
вработување на 
СР Црна Гора, 

Радисав Миговиќ, е. р. 

За Самоуправната интересна 
заедница за вработување на 

Војводина, 
Драгослав Стојановиќ, е. р. 

За Покраинската заедница за 
, вработување Приштина, 

Енвер Бериша, е. р. 

24. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35^72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ТРОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 15 септември 1977 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цеЕШ за електроди, со тоа што произво-
дител ските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата да ги зголемат во просек до 9Vo, 
а според Ценовникот што е составен дел на Спогод-
бата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека произродите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно, купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3656 од 4 јануари 1978 
година. 
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4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1 . 

Претставници на производителите: Словенске 
железарне „Железарна Јесенице" — Јесенице, 
Творница за прераду жице „Бијељина" — Бие-
лина и „Електрода" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потронгувачи: 19 
купува чи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

25. 

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

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

ДРО ДИНАМИЧКИ СПОЈКИЦИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за хгдродинамички спој ници, со тоа 
што производители а та организација на здружен 
труд да може своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголеми во 
просек до §°/о. а според Ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка произродите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На ов&а спогодба даде согласност Сојузниот 
заиод за цени со решение бр. 2482 од 4 јануари 1978 
година. 

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

Претставник на производителот: „14. октобар" 
— Крушевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 ку-
пувачи-потрошува чи потписници на Спогодбата. 

26. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25У72 И 35/72), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ХАНИЧКИ БАГЕРИ ГАСЕНИЧАРИ И НИВНИ 

ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 јануари 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за механички багери гасеничари и нив-
ни приклучни уреди и резервни делови, со тоа што 
производите леќата организација на здружен труд да 
може своите затечени продажни цени при постој-
ните услови на продажбата да ги зголеми до 8%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 362 од 30 декември 197*7 
година. 

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

Претставник на производителот: „14. октобар'4 

~ Крушевац. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
11 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

27. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ВАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ (БАТЕРИИ) 

1. Претставниците на ' производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за галвански елементи (батерии), со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат во 
просек до 6°/о, а според Ценовникот што е составен 
дел на Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3599 од 5 јануари 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: „Кроација1 ' 
. — Загреб, „Искра-Змај" — Љубљана и „Тесла'* 

— Госпиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

28. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ПЛОЧИ 

1. Претставниците на производителите и претстав-
ниците на потрошувачите на 6 април 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за шпер-плочи, со тоа што производи-
телските организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат во просек до 
14%, а според Ценовникот штб е составен дел на 
Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1254 од 30 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 15 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 20 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

29. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

БЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ ИВЕРИЦИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 13 мај 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за ^облагородени плочи иверици, со тоа 
што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, да ги зголемат 
ДО 8°/е. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 1715 од 30 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 19 произво-
дители потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

30. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НЕО-
БДАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕНИ ПЛОЧИ ВЛАК-

НАТИЦИ — ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за необлагородени и облагородени пло-
чи влакнатици — лесонит плочи, со тоа што произ-
в о д и т е л и т е организации на здружен труд да можат 
своите затечени продажни цени, при постојните ус-
лови на продажбата, да ги зголемат во просек до 
10%, а според Ценовникот што е составен дел на 
Спогодбата. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2296 од 30 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: 5 производи-
тели потписници на Спогодбата. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

31. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените (. Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25 72 и 35/72), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ВИ И ТЕХНИЧКИ СИНЏИРИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 12 јули 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за талови и технички синџири, со тоа 
што производителската организација на здружен 
труд да мо лее своите затечени продажни цени при 
постојните услови на продажбата да ги зголеми 
до 9°/о. ' 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2621 од 5 јануари 1978 
година. 

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

Претставник на производителот: Индустрија та-
лов их и техничких ланаца и индустријских 
траиспортера „Филип Кљајиќ" — Крагуевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 

/ купувс-чи-потрошувачи, потписници на Спогод-
бата. 

32. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БИ-
ЉУ ШК АРИ И НИВНИ ПРИКЛУЧНИ УРЕДИ и 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за вил>ушкари и нивни приклучни уре-
ди и резервни делови, со тоа што производителските 
организации на здружен труд да можат своите за-
течени продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да ги зголемат до 7%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба 
ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 
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3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2322 од 30 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: „Индос" —• 
Љубљана, „Литострој" — Љубљана, „Примат" —• 
Марибор и „Победа" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 14 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

33. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

ЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА ДОМАЌИНСТВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 7 јуни 1977 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за процелански садови за домаќинство, 
со тоа што производителските организации на здру-
жен труд да можат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, да ги зголе-
мат до 8°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 2019 од 4 јануари 1978 
година. 

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

Претставници на производителите: „Југокерами-
ка" — Загреб, „Борис Кидрич" — Титов Велес и 
„Неметали" — Заечар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Дал-
ма" — Сплит, ОТП — Загреб, „Техномеркатор" 
— Цел је, „Стекло" — Љубљана, „ХИТ" — Мос-
тар, „Велетрговина" — Сараево, „Метал" — Бања 
Лука, „Генералекспорт-Кристал" — Белград, 
„Србија" — Крагуевац, „Ангропромет" — Ниш, 
„Партизан" — Чачак, „Шумадија" — Параќин, 
„Центропром" — Белград, „Тргопромет" — Крале-
во, „Крушевац-Промет" — Крушевац, „ИНЕКС" 
— Белград, НАМА — Шабац, „Банат" — Зрења-
ни, „Атекс" — Белград и „Бродокомерц" — Ри-
ска. 

34. 
Врз основа на член 22 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производите-
лот и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕР-
МОИЗОЛАЦИОНИ ТУЛИ И МАЛТЕР ВРЗ БАЗА 

НА ИНФУЗОРИСКА ЗЕМЈА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 9 септември 1977 годи-

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за термоизолациони тули и малтер 
врз база на инфузориска земја, со тоа што произ-
водите леќата организација на здружен труд да мо-
ж е своите затечени продажни цени, при постојните 
услови на продажбата да ги зголеми до 10%. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 3717 од 4 јануари 1978 
година. 

I. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де** 
од денот на објавувањето но „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Партизан* 
— Прилеп. • 
Претставници на купувачите — потрошувачи Г 
„Шамот" — Аранѓеловац, „Цер" — Чачак, „Ва- ; 

тростална" — Зеница, „Борис Кидрич" — Кидри« 
чево и „Магнохром" — Кра лево. 

35. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ"* 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-^ 
лите и претставниците на потрошувачите склучу* 
ва ат 

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

ТАЧКА КОЖА 

1. Претставниците на производителите и прет'* 
ставииците на потрошувачите на 19 август 1977 го-
дина склучија и потпишаа Спогодбата за промена нА 
затечените цени за вештачка кожа, со тоа што про-
изводител ек ите организации на здружен труд да* 
можат своите затечени продажни цени, при постој-
ните услови на продажбата, да ги зголемат до 9°/<к 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени ^ о спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 3163 од 29 декември 
1977 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот де!* 
ед денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Сава" —* 
Крањ, „Југовинил" — Сплит и „ОХИС" — 
Скопје. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

36. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист, на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

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

РАТИВНИ ПЛАСТИЧНИ ЛАМИНАТИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 јуни 1977 година 
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склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за декоративни пластични ламинати, со 
тоа што производителските организации на здружен 
труд да можат своите затечени продажни цени, при 
посто јите услови на продажбата, да ги зголемат 
до 10°/о. 

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

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2404 од 29 декември 
1977 година. 

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

Претставници на производителите: „Лесонит" — 
Илирска Бистрица, „Копаоник" — Куршумлија, 
„Маглиќ" — Фоча и „11 Октомври" — Прилеп. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот 
на вршење контрола на спроведувањето на пропи-
сите од страна на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77, се пот-
крала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОН-
ТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОПИСИТЕ 
ОД СТРАНА НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ 

Во точка 5 на крајот, наместо зборот: „записни-
кот", треба да стои: „извештајот". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 
Јануари 1978 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот 
на вршење девизна контрола на овластените банки 
од страна на народните банки на републиките 
и народните банки на автономните покраини, обја-
вен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 60/77, се 'пот-
крале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ДЕ-
ВИЗНА КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 
ОД СТРАНА НА НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМ-

НИТЕ ПОКРАИНИ 

Во точка 4 во вториот и во претпоследниот ред 
наместо зборот: „работоводен" односно „работовод-
ниот" треба да стои: „деловен" односно „деловниот". 

Во точка 5 во вториот ред наместо зборот: „ра-
ботоводниот" треба да стои: „деловниот". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 
Јануари 1978 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот 
на вршење контрола и обезбедување еднаква постап-
ка во примената на мерки спрема банките и другите 
финансиски организации, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ'* ,бр. вО'77, се поткрала долунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОН-
ТРОЛА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕДНАКВА ПОСТАП-
КА ВО ПРИМЕНАТА НА МЕРКИ СПРЕМА БАН-
КИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точка 2 став 2 во вториот и претпоследниот 
ред наместо зборот: .,работоводен" односно „работо-
водниот" треба да стои: „деловен" односно „делов-
ниот". 

Од Народната банка на Југославија, Белград, 4 
јануари 1978 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за- одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

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

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СА ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Влахбеговић Душана Јово; 

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

СО ОРДЕН 3 АС ЛУ ГР! ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бирјуков Михаила Борис, Џиновић-Пала 3 V J I -
фе Фатима, Хап Фрање Рајмонл, Карачић Ик*-на 
Антоније, Шимић-Џидић Ивана Драгица, Вучковић 
Фрање Бенедикт; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Дјелиловић Мустафе Сулејман; 

О д С Р Х р в а т с к а 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Држић Ладислава Ладислав, Канижај Ивана 
Јосип, Шантек-Деренчиновић Миховила Амата; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Гргац Мије Маријан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Маровић Јосипа Стјепан, Пистотник Ивана Ани-
ца, Шимић-Маурић Мирка Мира, Трстењак-Виеко-
вић Фрање Марија, Видас Фрање Људевит, Винце 
Стипе Стјепан; 

— за залагање во .социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хорачек Федора Игор; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Халић Блажа Стјепан, Карловић Андрије Пе-
тар, Колунџић-Милковић Стјепана Ана, Лутман 
Адаберта Рене-Антун, Мајер-Белас Ивана Драгица, 
Миклошка Мате Иван, Пепелко Ивана Тугомир, 
Поје Фрање Људевит, Разумовић Ивана Зорка; 

О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бабуновић Ристе Миодраг, Бранковић Милорада 
Бранислав, Илић Томе Властимир, Ивановић Воји-
слава Станиша, Јанић Борисава Радојица, Јеротић 
Милоша Милан, Јевтовић Ђорђа Љубомир, Јовано-
вић-Драшкић Пантелије Љубинка, Катовић Јуре 
Иван, Кораћ Јове Слободан, Кушпилић Ивана Ни-
кола, Мзђарић-Шарић Ђуре Ивана, Марисављевић 
Војислава Милорад, Митић Јосифа Велибор, Нико-
лић-Богдановић Душана Радмила, Недовић Тодора 
Светозар, Перуновић Марка Драгољуб, Поповић-
-Крикнер Јована Олга, Потић Ристе Петар, Радо-
вић Ћире Крста, Стефановић-Фекете Јулије Ирена, 
Трпковић Драгутина Душан, Војиновић Милица; 

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

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Веловски-Попова Јордана Нада, Јовановић Ра-
дована Велизар, Јурић Шиме Никола, Кнежевић-
-Влајић Николе Ђука, Ковачевић Илије Стојанка, 
Лончар Мирка Драгутин, Марчок Цвеје Милан, Мај-
кић-Обрадовић Стојана Цвјета, Милаковић Вида Јо-
ван, Миочиновић-Бањић Јована Милка, Петровић 

Богдана Радован, Ста ној ловић Милоша Милан, Буч 
летић-Робеновић Ђорђа Анђа; 

— за покажана храброст во борбата против 
непријателот за ослободување на земјата 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Арсенијевић Радисава Душан, Ристиво јевић 
Живана Зорка, 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Балтић Божидара Витомир, Бероња Николе Све-
тозар, Благојевић Драгутина Радојица, Божовић-
-Миловановић Будимира Даринка, Цвијетић Драге 
Рајко, Чејовић Новака Радомир, Чубриловић Саве 
Илија, Дмитровић Симе Бранислав, Дукић Божида-
ра Милан, Ђорђевић Јосифа Димитрије, Ђурић Дра-
гољуба Миодраг, Ерић Милана Љубисав, Гајовић Ве-
лимира Бранко, Госпић Вуколе Живојин, Халда 
Владислава Ладислав, Јаковљевић Миљка Милисав, 
Јанаћковић Милорада Јовица, Јанковић-Кокановић 
Драгутина Босиљка, Јордановић-Даничић Радивоја 
Мирослава, Јосиповић Милана Вид, Јовановић Во-
јислава Миленко, Јовановић Александра Светолик, 
Кириџић Јеврема Радивко, Кољеншић Борчина 
Сретозар, Королија Стевана Урош, Крсмановић Ра-
домира Бранимир, Лазаревић Миле Небојша, Лу-* 
ковић Милисава Милорад, Љубисављевић Стојадин 
на Петар, Марковић Томе Милорад, Мидић Јована 
Боривоје, Михајловић Воје Душан, Милчић Јорга-
ћија Ратко, Милић Душана Радосав, Миливојевић 
Миладина Милан, Милосављевић Недељка Драго-
љуб, Милосављевић Алексије Милорад, Миљевић 
Јанка Петар, Митровић Богдана Радивоје, Мишић 
Јована Василије, Николић Сретена Слободан; 

Његован Јована Михаило, Пантелић Сретена 
Богољуб, Параушић Обрада Данило, Павловић Ми-
лована Манојло, Петровић Милића Вук, Радивој-
чевић Радомира Милован, Радосављевић Васе Бран-
ко, Ристовић Михајила Велимир, Ризнић Станише 
Радоје, Симић Радомира Живомир, Симоновић Дра-
гољуба Велибор, Станковић Јована Панта, Старче-
вић Живана Витомир, Стојковић Александра Вла-
димир, Танасковић Велимира Видосав, Тошић Ра-
дослава Љубивоје, Васић-Јоргановић Николе Вера, 
Васиљевић Живојина Митар, Влатковић ГЃера Ми-
лан, Вучетић Ђуре Драгољуб, Вукићевић Бранка 
Богољуб, Зековић Вука Данило; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Драгићевић Стјепана Божидар, Филиповић Ж и -
вана Божидар, Мишић Тодора Ђорђе. Поповић Ми-
лије Милун, Поповски-Даљевић Душана Цвета, 
Радојловић Тренча Чедомир, Станковић Глигорија 
Боривоје, Стојевски Серафима Петар, Васиљевић 
Јове Милутин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Богићевић Боривоја Богдан, Богојевић Драги-
ћа Душан, Бомбек Фрање Јосип, Грекуловић Димит-
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рија Богосав, Илић Војислава Миладин, Кретоше је-
вић Милана Светомир, Крунић Младена Светозар, 
Нинковић Драгољуба Божидар, Познић Милана Ђ у -
ро, Сочанац Драгише Витомир, Стевановић Крсте 
Светислав, Томић Ђорђа Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић'Вељка Драгутин, Анђелковић Михаила 
Будислав, Антонијевић Стојана Радослав, Атанац-
ковић-Величковић Драгутина Надежда, Атанасо -
вић Обрена Радојица, Бабијаш Анте Иван, Бајић 
Драге Бранко, Белоица Зарије Бранислав, Берни-
чевић-Матић Косте Олга, Богдановић Мирослава 
Боривоје, Богојевић Радмила Обрад, Б о ј а џ и ј е в а 
Стипе Владимир, Бубњар Томе Антон, Будисавље-
вић Стевана Душан, Цимбаљевић Вукајла Велимир, 
Цветић Велимира Милан, Цветковић Добривоја Пе-
тар, Цветковић Драгутина Владимир; 

Цвијетић Лазара Мирко, Ћириловић Светозара 
Бранислав, Ћировић Миленка Михајло, Челик Оме-
ра Алија, Човић Јелка Момир, Даутовић Петра Ми-
лан, Дедијер Видосава Драголуб, Делић Андрије 
Мирослав, Димић Радована Драгољуб, Демић Ђуре 
Живорад, Динић Младена Благоје, Дмитровић Ми-
лорада Драган, Дробњак Милоша Богдан, Дробњак 
Витомира Момир, Држајић Петра Момчило, Ђокић 
Алексе Томислав, Ђорђевић Владимира Радисав, 
Ђурашевић Милоје Миломир, Ебел Стјепана Ерик, 
Гороњић Милоша Рајко, Гороњић Миломира Вла-
дислав, Гуњ Драгића Милош, Хубанић Хасана Сал-
ко, Игњатовић Драгутина Ранко, Илић-Гроздановић 
Илије Милица, јаковљевић Јоксима Миодраг, Јан-
ковић Боже Јован, Јеличић Ратка Миливоје, Кача-
ревић Радосава, Рафајло, Камчевић Ђорђа Петар, 
Караџић Војина Илија, Кнежевић Бошка Светозар, 
Којић Саве Горољуб, Косановић Светозара Радојка, 
Костић Бранислава Боривоје, Костић Светозара 
Јеврем, Костовић Радосава Милутин, Кошанин То-
доена Богосав, Крајтмајер Јосипа Антун, Крсмано-
вић Јована Милан; 

Кукић Милоја Боривоје, Куљак Копчок Зузана, 
•Пајтић Ненада Милорад, Левнаић Јова Никола, 
'Лукић Србољуба Нада, Матић Милутина Миодраг, 
јУГилановић Драгољуба Бранислав, Миленковић 
Стојка Љубомир, Милорадовић Миленка Милорад, 
Милошевић Ивана Дмитар, Милошевић Милана 
Драгомир, Мирковић Драгољуба Миодраг, Митић 
Илије Будимир, Мојсиловић Боривоја Милан, Нау-
мовић Љубомира Стеван, Наупарац Радивоја Милош, 
ренадовмћ Ратомира Драгослав, Нешић Светомира 
Бранислав, Нићић Филипа Миодраг, Новаковић Ми-
луна Живојин, Обрадовић В о и с л а в Радмила. Огри-
зовић Рада Димитрије, Оковић Шерифа Ибро, Ок-
рајнов Ђорђа Душан, Панић Ранисава Милисав, 
Павићевић Милана Данило, Павличевић Милоша 
Стојадин, Павловић Станислава Илија, Павловић 
Стевана Томислав, Павловски Петра Ђорђе, Пејко-
вић Чедомира Милутин, Пеливановић Владислава 
Душан, Перовић Милана Петко, Пешић Боривоја 
Томислав, Петровић Радована Радиша, Пирија За ј -
ка Ибро. Попадић Срећка Зоран, Поповић Пауна др 
Душанка, Поповић Мира Новица, Радевић Марка 
Братимир, Ра диво јевић Богосава Будимир; 

Радовановић Драгише Миладин, Радовановић 
Душана Светомир, Ранков-Јањић Андрије Иванка, 
ранковић Обрена Богомир, Рашета Милана Бранко, 
Секулић-Миљковић Душана Вера, Сеничанин Владе 
Милан, Симић. Боривоја Драгољуб, Симић Миодрага 
Здравко, Смиљковић Сибина Ђурашко, Соколовић 
Матеје Радивоје, Стајчић Јанка Филип, Стајчић 
Љ у б и т е Живан, Стајкић Михајла Милан, Станко-
вић Забије Илија, Станојевић Срећка Зора,. Стар-
чевић Живорада Сретен, Статовци Шаћира Раиф, 
Стојановић Петра Ивану Стојковић Драгана Хара-

ла мпи је, Стошић Станка Александар, Шифмилерј 
Станислава Збишко, Шиљак Томе Чедомир, Шуља-
гић Мирка .Ратко, Шандрић Илије Божидар, Теслић 
Милана Никола, Тешић Илије Милан, Тимотијетић 
Перка Миленко, Тишма Дане Петар, Тодоровић 
Живка Богдан, Тодоровић Војислава Костадин, То-
доровић Бранка Младен, Тонтић Милана Слободан, 
Урошевић Чедомира Живота, Васовић Душана Ра-
дош, Вељковић Радисава Милутин, Весић Коста ди-
на Петар, Весић Стевана Живорад, Видаковић Крс-
те Милан; 

Водолија Аугуста Мирослав, Војновић Васе Бог-
дан, Вучетић Саватија Радисав, Вујичић Николе 
Душан, Вукадиновић-Биочина Божидара Љиљана, 
Вуковић Ранка Вукадин, Захировић Ибре Абдулах, 
Зарић Радомира Будислав, Жарић Михајла Мио-
драг, Здравковић Животе Богољуб, Здравковић Ми-
лорада Радослав, Живковић Михаила Јеврем, Жив-
ковић Владимира Петар; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Анђеловић Станојка Тихомир, Апостоловиќ 
Косте Крста, Брајковић Ивана Мирослав, Јевђић 
Љубомира Јован, Лазаревић Животе Миливоје, Лу-
чић Митра Јован, Павловић Гаврила Душан, Ристић' 
Гаврила Рајко, Стаменковић Ивана Костадин, Стан-
ковић Максима Светислав, Шијан Илије Ђуро, То-
мић Владимира Драган, Вековић Радосава Милс, 
Влајковић Милорада Јован, Влајковић Максима Ми* 
лорад, Зечевић Видака Светозар; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Благојевић Светолика. Милутин, Крстић Дра-
гомира Милан; 

—• за залагање и постигнати успеси во работата^ 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Аћимовић Светомира Драгослав, Андрић Мило-
вана Тодор, Антонијевић Станоја Радисав, Авра-
мовић Драгољуба Живорад, Благојевић Живка Че-
домир, Цикотић Амира Селмо, Ћупић Ђуре Радован, 
Чабрић Добривоја Радомир, Давидовић Радомира 
Живојин, Доловац Мурата Рамиз, Гаврић Првослава 
Александар, Грдбвић-Раковић Трифуна Иванка', 
Гроздановић Драгомира Владимир, Илић Радомира 
Богдан, Илић Рајка Љубивоје, Ивановић Радисава 
Гроздан, Јанић Душана Владимир, Јанковић Крсте 
Спаса, Јаснић Будимира Велимир, Јеловац Милана 
Душан, Јеловац Миће Милан, Јеремић Лазара Ми-
ленко, Јевремовић Игњата Никола, Јовановић Ра ј -
ка Томислав, Карић Божидара Мирослав, Кончар 
Петра Милан, Костић Душана Ненад, Ковач Стје-
пана Младен, Ковачевић Светислава Славољуб, Ла-
бус Стеве Милорад, Лечић Вука Раде; 

Маринковић Војислава Томислав, Марковиќ 
Миодрага Тихомир, Марковић Пантелије Велибор, 
Мартић Душана Василије, Мијалковић Боре Драган-^ 
Милинковић Миодрага Миленко, Миливојевић Јор* 
дана Владислав, Милосављевић Сакије Драгољуб* 
Миловановић Живана Петар, Ненадовић Славка Ми-: 
лан,. Николић Жарка Раде, Обрадовић Злативојаѓ 
Синиша, Пајић Радисава Томислав, Перишић Ж и -
вомира Милан, Пиркић Алије Сеад, Понорац Миха-? 
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Ила Будимир, Попадић Ненада Момчило, Радиче-
вић Петронија Живорад, Ракић Ђорђа Љупко, Се-
кулић Војислава Богдан, Сјеклоћа Луке Саво, Ста-
нојевић Влајка Негослав, Степановић Ивана Милан, 
Стојановић Љубомира Небојша, Стојановић-Обре-
новић Чедомира Радмила, Стојановић Петра Стојан, 
Шкодрић Душана Миленко, Трипковић Драга Гојко, 
Влајић Милорада Љубомир, Вујичић Стојана Ми-
лосав, Вукобрат Ђуре Урош, Живковић Будимира 
Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
врз општонародната' одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Богдановић Адама Бошко, Јанковић Петра Гроз-
ден, Јурченко Владимира Владимир, Костић Све-
тозара Чедомир, Салопек Мате Љубиша, Стамено-
вић Благоја Радован, Стошић Милоје Слободан, 
Шимшић Милије Ђорђе, Тошић Ивана Бранислав, 
Вељковић Миодрага Никола; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод на деведестгодишнината л а пос-
тоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси 
во работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Фабрика шинских возила и челичних конст-
рукција „Шинвоз" — Зрењанин; 

— по повод на триесетгодишнината на -посто-
ењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Грађевинско-индустријски комбинат „Банат" 
Зрењанин; 

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

Дамјанов Ђорђа Ђорђе; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА .НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Вал а т е в Миливоја Милован, :Бјелобаба Томе 
Василије, Делић Ваје Васа, Вуловић Милорада Мо-
мир; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бакош Лазара Лазар, Бало Јожефа Јожеф, Бог-
дановић Јована Петар, Грлић Милоша Миодраг, 
Илијин Пере Михајло, Маљукан Боже Радисав, Ма-
ринковић Милоша Станко, Међеши Ђуре Евгеније, 
Михајловић Луке Обрад, Миланов^ Славка Душан, 
Милинков-Путић Душана Јелисавета, Орман Лајна 
Јосип, Сабо Ференца Леринц, Станковић Станоје 
Миодраг, Узелац Петра .Миле, Васић Живојина Ми-
лојко, Вучуревић Ђуре Петар, Живков Љубе Милош; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Батинић Јована Гојко, Берић-Немешев Радована 
Милена, Блажић Ивана Мирко, Блескањ Имреа Јо-
жеф, Богдан Јована Душан, Бојанић Жарка Милин-
ко, Болдижар Јаноша Јанош, Буквић Филимана 
Славка, Даниловић Остоје Дмитар, Дургут Зећира 
Мехмед, Дувњак Николе Марко,. Ердељан Саве 
Илија, Филиповић Добросава Драгутин, Гафрик 
Шандора Шандор; 

Галовић Илије Душан, Херодек Ференца Јанош, 
Костин "Богољуба Жива, Ковач Михаља Виктор, 
Козлица Војина Лвзар, Кукић Жлије Јанко, Лаба-
ди Маћаша Етел, Лалић Ђуре Јосиф, Летонаи Пе-

* тера Балаш, Мајкић Свете Милорад, Маша Ференца 
Ђерђ,, Милошевић Душана Илија, Мирков Добре 
Милета, Мишковић Анте Драгутин, Момирски Ђуре 
Радован, Николић-Мађаревић Јована Нада, Новако-
вић Милана Мирко, Пакаи Ђерђа Ђерђ, Петров Са-
ве Здравко, Поноћко Јована Марко, Поноћко Срет-
ка Станко, Попов Милутина Драгољуб, Прерадовић 
Милутина Слободан, Против Веселина Радивој, Пу-
шић Веселина Секула, Радонић Миклоша Иштван, 
Ракић Србислава Душан, Стеванов Александра 
Емил, Шчанчар Стевана Звонко, Шипош Иштвана 
Иштван, Варта Јаноша Јанош, Варњу Ђерђа Шан-
дор, Вучуревић Ђуре Божидар, Вукелић Марка Или-
ја, Живојинов Милана Љубомир. 

Бр . 65 
12 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликуваат: 

— за особени заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Германска Демократска 
Република 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Giinter Mittag, член на Политбирото и секретар 
на ЦК на ЕСПГ 

Erich Mielke, член на Политбироа на ЦК на 
ЕСПГ, министер на државната безбедност 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Herbert Krolikowski, државен секретар и заме-
ник-министер за надворешни работи. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
' ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Frank-Joachum Herrmann, личен соработник наѓ 
генералниот секретар 
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Joachim Wolff, личен соработник на генерални-
от секретар 

ЕШ Kelm, личен соработник на генералниот се-
кретар 

Giinter B6thling, личен соработник на претседа-
телот на Министерскиот совет 

Wolfgang Meyer, раководител на Одделението за 
печат во МВР 

Manfred Niklas, раководител на Бирото на Ми-
нистерството за надворешни работи 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Vera Bayer, заменик-раководител на Одделени-
ето за печат во МВР 

Dieter Kulitzka, заменик-раководител на Одде-
лението за Југоисточна Европа во МВР 

Frane Karl Hitze, советник на Амбасадата на 
ТДР во СФРЈ 

Josef Elstner, економски советник на Амбасадата 
на ТДР во СФРЈ 

Wilhelm Frohlich, економски советник на Амба-
садата на ТДР во СФРЈ 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Ralph Hartmann, раководител на Секторот за 
Југославија во МВР 

Peter Sohr, раководител на Секторот во Прото-
колот на МВР 

Karlheinz Heisig, I секретар на Амбасадата на 
ТДР во СФРЈ 

Проф. д-р Helga Muche-Wittbrodt, лекар 
Д-р Hannelore Bannaschak, лекар 
Проф. д-р Karl-Heinz Klare, лекар 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Ivo Dominikus, преведувач 
Klaus Jager, политички соработник во Секторот 

за СФРЈ во МВР 
Frank Wehner, уредник на „НД" 
Wolfgang Fichter, аташе на Амбасадата на ГДР 

во СФРЈ 
\ 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Ralph Baehmann, раководител на странската ре-
дакција на АДГ 

Gerhard Murza, фоторепортер на „НД" 
Lutz Aulbach, дописник на АДГ 
Alfred Kubiziel, дописник на АДГ 
Peter Koard, фоторепортер на АДГ 
Hans-Joachim Spremberg, фоторепортер на АДГ 
Eberhard Seibold, уредник на радио 
Joachim Thiel, дописник на радио 
Fritz Hammerling, дописник на телевизија 
May Herzig, камерман на телевизија 
Dieter Vogelreiter, асистент-камерман на теле-

визија 
Hartmut Kohlmetz, раководител на одделение на 

»Бег'in ег Zeitung« 
Heiner Winkler, заменик-главен уредник на 

»•Horizont« 
Gunter Stillmann, уредник на ИБИ 
Bemd Sefzig, фоторепортер на ИБИ 
Margit Jager, секретарка 
Anita Kettenbeil, секретарка 
Heinz Krtiger, стенограф 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Германска Демократска 
Република 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Полковник Werner Litzroth, воен аташе на Ам-
басадата на ТДР во СФРЈ 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Потполковник Rudolf Knaut 
Потполковник Siegfried Honig 

СО ОРДЕН ЗА ВОЈНИЧКИ ЗАСЛУГИ СО 
СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ 

Adelhard Winkler, аѓутант 
Gerhard Tzscheutzschler, аѓутант 
Gerhard Schmiada, аѓутант 
Helmut Reh, аѓутант 
Dietmar Frldrich, аѓутант 
Wolfgang Brestrich, аѓутант 
Hans Kruger, капетан 
Detlef Henkel, поручник 
Hartmut Wendel, потпоручник 
Frank Laue, постар наредник 
Dieter Fischer, постар наредник 

Бр. бб 
10 мај 1977 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

О д С А П В о ј в о д и н а 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Берисавл*евић Рајка Живан, Божић Лазара 
Антоније, Дикић Максима Жарко, Груловић-Јо-
вановић Милана Ангелина, Јозанов Саве Радован, 
Клисурић Јанка Тодор, Милић Петра Јован, Пе-
рић Андрије Илија, Вукобрад Раде Душан; 

— за особени заслуги во создавањето и ширење-
то на братството и единството меѓу нашите народа 
и народности 
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• СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Басарић Миле Ђуро, Десанчић Јове Мирко, 
Дрљача Лазе Милан, Окановић Јована Гавра, Пе-
јић Радована Здравко, Петровић Уроша Митар, 
Познановић Боже Дмитар, Ратковић Николе Ра-
дивој, Станић Ђуре Душан; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсенијевић-Вогосавл>ев Раде Мирјана, Дида-
новић Теодора Василија, Глушица Боже Тодор, 
Јеврић Милана Славко, Јурјевић Ивана Јосип, 
Кнежевић Павла Властимир, Маркуш Ференца 
Ференц, Међо Недељка Душан, Миливојевић Ми-
лоша Јован, Мирић Саве Милован, Родић Милана 
Богдан. Сурла Милоша Петар, Табаковић Живана 
Бранислав; 

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

СО ОРДЕН. НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Кнежевић Лазара Илија, Медић Марка Милан, 
Обрадовић Тривуна Лука, Пилиповић Паје Стево, 
Поповић Симе Ђорђе, Родић Стевана Светко, Та-
дић-Тошић Илије Даница, Величковић Стојан 
Воја; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексић Јована Михаило, Бартуш Александра 
Мирко, Бати ница Миле Светозар, Богдановић Јо-
вана Милан, Божић Косте Ружа, Букуров Јове 
Вукица, Цекић Ђорђа Љубомир, Дикић-Штерлеиан 
Андрије Ката, Димитри јевић Станислава Драго-
љуб, Дошен Илије Ђорђе, Ђерманов Саве Лазар, 
Габор Михаља Јанош, Галетин Светозара Бошко, 
Горјановић Лазара Ћирило, Готовац Драгољуба 
Раде. Грујичић Ђорђа Радован, Хорват Фрање 
Фрањо, Иванчевић Владимира Вељко, Ивковић 
Тривка Лазар, Кнежевић Евгенија Бошко, Кори-
ца-Влаисављевић Милоша Евица, Косановић Дане 
Илија, Косановић Раде Никола, Кузмановић Ј е ф -
те Драгутин, Лончар Миливоја Алекса, Лончар 
Лазе Никола, Марић Драге Милутин, Марковић 
Светозара^ Бранислав. Месарош Јосипа Јосип, Ми-
ћић Здравка Боривоје; 

Милинковић Негована Лазар, Митић Спасе Ми-
лутин, Митровић Лазара Живко, Носоњин Драгана 
Сава, Обрадовић Јове Васа, Пагаић-Јурин Ивана 
Милка, Павловић Николе Љубиша, Павловић Не-
дељка Милован, Пешут-Гвозденовић Илије Смиља, 
Петровић-Јанковић Стана, Поповић Душана Сте-
ван, Нрудан Ивана Радојка, Рендулић Воје Ми-
лена, Ристић Дритона Стојанка, Рожа Лајоша Ка-
рољ, Рудић Паде Јосип. Скандарски Раде Момчило, 
Стајић Јовице Вуколаја, Старчев Ивана Душан, 
Стојковић Јоце Љубица, Штрбац Петра Светислав, 
Тошић Милоша Тоша, Томашевић Драгомира Јован, 
Тумбас Августина Ладислав, Ванс Шандора Шан-
дор. Војнић Антуна Стеван. Бој водић- Дураковић 
Раде Саја, Волић Илије Иванка, Вујић Јована Ла-

зар, Вукелић Богдана Љубомир, Жабаљац Мојсије 
Новак; 

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

СО О Р Д Е Н Н А Т Р У Д О Т СО С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

Андрејевић Векослава Вукашин, Азлен Сте-
вана Милан, Банковић Лазара Градимир, Башић 
Боже Фрањо, Бркић Марка Владимир, Цекић Бо-
жидара Томислав, Челић Петра Мирко, Ћирић Ми-
лутина Милан, Ћурчић Милана Вукашин, Девић 
Велемира Лазар, Дидановић Чеде Будимир, Димит-
риј евР1ћ Стојанча Стојил, Дивљан Косте Обрад, 
Драгојевић Мирослава Живан, Дукић Миће Бора, 
Ђурић Ратка Милан, Ераковић Божа Драгољуб, 
Гргинчевић Алојза Михаела, Хладик Андрије 
Павле, Инђић Аце Живан, Иваниш Николе ,Ђуро, 
Језеркић Николе Владимир, Јовић Ђорђа Влајка, 
Киш-Фабрик Јожефа Верона, Китановић Бојка 
Живан, Комар Душана Гојко, Костић Тихомира 
Божидар, Коеач Мише Јан, Крстић Стојице Ми-
лентије, Кртинић Дане Илија, Лађиновић Јована 
Срета, Личина Ђуре Милан, Марковић Саве Ђорђе, 
Милановић-Јовић Оливера, Миливојевић Уроша 
Мирко, Миросављевић Софроније Василије, Мла-
деновић-Радивојевић Милана Стојанка, Недељко-
вић Стевана Милан, Николић-Јовановић Петра 
Катарина, Новаковић Новака Бранислав, Новковић 
Томе Мика, Панић'Лазара Светозар, Панков Мла-
дена Милан, Пејовић-Ђурђић Марише Јелка; 

Перишић Данила Миодраг, Петковић Крсте 
Душан, Петковић Велина Милан, Петровић Јосипа 
Фрањо, Шопаловић Миливоја Мирко, Рацков 
Симе Витомир, Радоњић Мите РадивоЈ, Рађеновић 
Миле Јова, Ранков Бранка Александар, Рашић Пав-
ла Живан. Ристић Цветка Лепосава, РиетивоЈевић 
Добрице Десимир, Рудеж Илије Мића, Сиришки То-
дора Жарко, Стаменовић Новице Милутин, Ста-
м е н о в и ћ Димче Станојко, Станковић-Богдановић 
Вукадина Евица, Станковић Светислава Војислав, 
Станојевић Стој ила Урош, Стојановић Ђуре Славко, 
Стојановић Боже Вукашин, Стојшић Живана Воји-
слав, Шећеров-Јанков Богосава Миланка, Шокло-
вачки-Черевицки Теодора Љубица, Томић Арсе 
Живко, Тот Бојник-Смагин Ивана Илона, Туранов 
Жарка Стојан, ЗемићгЛешић Звонимира Марта, Ви-
даковић Милана Спасе, Влашкалић Раде Никола, 
Врговић Радивоја Јулијана, Вукић Лазе Никола, 
Здравковић Петра ВИДОЈКО, Златковић Бранка То-
мислав; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Богданов Саве Никола, Ковач Ернеста Имре, 
Лајко Михаља Михаљ, Марковић Драге Војислав, 
Медић Илије Давид, Панчић Светислава Ми порад, 
Пејчић Драгутина Томислав, Попов Алексе Милан, 
Тумбас Антуна Томо; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Азлен Милана Стеван, Бак Сел Каталина Ка-
талин, Ердевик-Маћашевић Бошка Даница, Филип 
Мише Миша, Грујић Саве Радослав, Губечка Нав-
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ла Павле, Ивковић Војислава Петар, Каранфило-
ва^ Арсе Владимир, Киш Михаља Иштван, Лема-
ић Душана Милан, Ловрић Илије Стипо, Маљко-
вић Јована Радован, Миловановић Живка Мирко, 
Мостарски Триве Косана, Његомир Саве Јован, 
Пап Мише Павле, Перчић-Генци Лајоша Ержебет, 
Сигети-Декрел Миклоша Ержебет, Стаменовић 
Милосава Зарије, Шимон-Хајнал Јаноша Лидиа, 
Тот Андраша Андраш, Турчан Мише Мишо, Здје-
лар Пане Гојко; 

— за залагање и достигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Чањи-Онади Јаноша Жофиа, Чворовић Недељ-
ка Љубо. Гал Михаља Сара, Гавриловић Емила 
Ђорђе, Грекса Јана Душан, Хорват Јосипа Иштван, 
Хрговић Јове Ђура, Јанков-Банићевић Марка 
Олга, Јовановски Секуле Даница, Ковач-Немеди 
Иштвана Иштван, Лазић Владислава Миодраг, Ни-
колић Витомира Бранко, Пап-Балаж Давида Ју-
лија, Пасковић Јосипа Јелица, Пејчић Драгутина 
Десимир, Петковић Станоје Станојко, Петровић 
ЈБубише Милоје, Радуловић Томе Мирко, Савић 
Огњана Владимир, Стаменковић Јордана Драгољуб, 
Тољага-Попов Жива Вукосава, Трајковић Спасе 
Станоја, Ури-Жуњи Андраша Терезија, Влашкалић 
Стевана Петар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
]врз општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Форгач Павла Паљо, Јанчић Мане Радован, Јо-
вановић Петра Никола, Коложвари Андраша Имре, 
крижанић Јосипа Јосип, Ленхарт Јана Јано, Мило-
сављевић Тихомира Милојко, Послон Стеве Бранко, 
ЗРацић Петра Петар, Савић Константина Алексан-
дар. 
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